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Eu e Moysés iniciamos mais um diálogo em dois tempos do que 
duas palestras em sequência e ressaltamos fortemente o clima que do-
minava as discussões sociológicas, políticas, culturais e jurídicas da-
quele efervescente ano: pessoas indignadas (porém munidas de espírito 
de união e alegria, em uma espécie inédita de “protesto”) invadiram as 
praças Tahir, Puerta del Sol e, mais tarde, Zucotti, conflagrando as “pri-
maveras” árabes (no Cairo e em diversos países adjacentes ao Egito), e 
os “ocupas” (La plaza em Madrid e Wall Street em Nova Iorque). Na pau-
ta, algo que com alegria constatamos que era o nosso espírito naque-
le momento: não apenas diálogos pontuais com as realidades políticas 
locais e suas peculiares circunstâncias. Mas, além: pessoas “ocupando” 
surpreendentemente um espaço que sempre foi seu e reivindicando uma 
mudança global no panorama do “estado das coisas”. Alguns estopins 
específicos, sim, mas um grito primal unificado de mudança e de revolta 
contra a monotonia inescrupulosa do caminhar do “sistema” como ele 
sempre fora até então. Ali, naquela tarde, percebi que havia, também, a 
possibilidade de mergulhar no mundo jurídico-processual (penal) im-
buído desse espírito. As incompatibilidades não eram um problema, se 
não justamente as peças do jogo que deveriam ser mudadas. Ou melhor: 
é hora de não mais brigar (apenas) pelas regras do jogo, se não por uma 
revisão do próprio jogo e de seu tabuleiro.

É, muitas vezes, assim, com as (supostas) grandes ideias que eu te-
nho: volta e meia a companhia energizante de Andrea e Moyses é de onde 
elas brotam. Quando a este último, agora Doutor em Filosofia, e um dos 
pensadores mais interessantes do Brasil no século XXI, é a quem recorro 
quando preciso de discussão (e de tolhimentos duros) de alto nível.

Juntamente a ele, se soma o (agora Promotor de Justiça) Otávio 
Binato Jr. como alguém capaz de aguçar meu instinto de argumentação 
e de me colocar em meu devido lugar quando necessário. Com eles, os 
debates passeiam por vários campos do conhecimento e do entreteni-
mento humano [...] e várias das coisas que já escrevi saíram diretamente 
das nossas “reuniões” que – quando ocorre de os três se encontrarem no 
mesmo ponto geográfico do planeta – são intermináveis. 

É preciso recordar a camaradagem, as lições e o ímpeto de discussão 
sempre alerta de um dos maiores penalistas que conheço: Marcelo Almeida 
Ruivo dos Santos. Especialmente quanto a nossas “plenárias”, que têm cená-
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PREFÁCIO

O que justifica a propositura de uma ação penal em desfavor de 
um indivíduo? O que torna aceitável um procedimento estatal que gera 
sofrimento àqueles que são selecionados para figurarem como acusados 
por violações às normas penais, que pode resultar em severas restrições 
à liberdade de pessoas e, não raro, no fenômeno do encarceramento em 
massa da população brasileira (ou, mais precisamente, da multidão for-
mada pelos indivíduos que Bauman chamou de “consumidores falhos”1, 
pessoas etiquetadas de inúteis e indesejadas à sociedade de consumo, 
e por alguns poucos “bodes expiatórios”2, inocentes/culpados úteis à 
manutenção da crença no mito da igualdade3 no sistema penal)? Sem 
dúvida, interrogações fundamentais à concretização de um projeto de-
mocrático de sociedade. Perguntas que desvelam o conteúdo político do 
processo penal e exigem respostas adequadas à promessa constitucio-
nal de vida digna para todos. Neste livro, o Prof. Gabriel Antinolfi Divan 
se propõe a fornecer essas respostas.

A persecução penal sempre provoca uma específica forma de 
sofrimento e sujeição do indivíduo a quem se atribui a prática de um 
delito. Não poucas vezes, em razão da tradição autoritária que condi-
ciona a atuação dos diversos atores jurídicos, o imputado (indiciado ou 
acusado) transforma-se em objeto da atividade estatal, passa a ser visto 

1  BAUMAN, Zygmunt. Vidas para consumo: a transformação das pessoas em 
mercadorias. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2008. p. 158.
2  Como explica René Girard, o bode expiatório supõe a ilusão persecutória (só 
existiu caça às bruxas porque juízes e acusadas acreditavam na eficácia – inclu-
sive, política – tanto da bruxaria quanto dos processos que levavam à fogueira) 
(GIRARD, René. O bode expiatório. Trad. Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2004).  
3  Sobre a negação do princípio da igualdade no sistema penal, imprescindível 
a análise de Alessandro Baratta a partir da recepção alemã do labeling approach 
(BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução 
à sociologia do direito penal. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. pp. 101-116).
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e tratado como um não sujeito, um inimigo a ser destruído. Esse des-
pojamento do valor do outro, que se conhecia desde a antiguidade e se 
encontra presente no patrimônio autoritária deixado pela Inquisição, 
retorna na atividade persecutória brasileira, o que permite a formação 
de um “horizonte intersubjetivo que se encontra esvaziado e desinvesti-
do das trocas inter-humanas”4, cuja consequência é a implosão das ga-
rantias individuais e a explosão da violência estatal. 

No Estado Democrático de Direito, porém, entra em jogo a neces-
sidade de buscar/construir a legitimação democrática da persecução 
penal, seja através de princípios como o da “legalidade”, de fatos como 
os “elementos de convicção” que servem à justificação do procedimento 
estatal ou de categorias processuais como a da “imputação”. Em linhas 
gerais, a legitimidade da persecução penal está ligada aos limites e re-
quisitos que se devem cumprir para torná-la admissível, mas que costu-
mam ser pouco prestigiados como objetos de estudo.

É também na instauração e no desenvolvimento da persecução 
penal que se desenvolve um dos principais momentos de seletividade 
do sistema penal (seletividade que não se inibe pela opção legislativa 
pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal). Há nesse particular, 
embora de forma velada, sem controle e sem despertar preocupação da 
doutrina e dos tribunais, decisões ético-políticas, que nem sempre se 
mostram republicanas ou justificáveis em termos racionais (na decisão 
de dar início ou reconhecer como admissível a persecução penal, os pre-
conceitos assumem papel de relevo). 

 São esses princípios, limites, requisitos, decisões ético-políticas e 
preconceitos que se dão na persecução penal, tornando-a um fenômeno 
marcado pela interconexão de diversos elementos (por vezes, contradi-
tórios), maltratados pela doutrina e pelos tribunais, que estão a indicar 
a necessidade de explicitar os elementos, valores, critérios e saberes que 
permitem qualificar como “justa” uma determinada causa penal. São 
esses fenômenos e, principalmente as distorções que podem fazer da 
persecução penal um instrumento de perseguição e terror, que tornam 
o texto do pesquisador Gabriel Divan de leitura obrigatória.  

4  BIRMAN, Joel. Mal-estar na atualidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2007. p. 24.
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A partir da convicção de que é sempre necessário questionar o 
exercício jurisdicional e a dogmática tradicional, o autor resgata o ins-
tituto da “justa causa” à ação penal, retirando-o do ostracismo a que 
estava relegado na teoria, com o objetivo de torná-lo um instrumento de 
contenção do poder penal e de resistência ao populismo e às perversões 
inquisitoriais que têm condicionado a persecução penal5 em terra bra-
silis, essa atividade estatal voltada à aplicação de respostas penais aos 
desvios etiquetados de criminosos.

Vale lembrar que a função das ciências penais, e do processo pe-
nal em particular, ao menos nos Estados Democráticos de Direito, sem-
pre marcados por limites ao exercício do poder e respeito aos direitos 
fundamentais, é a de contribuir à redução do arbítrio e da opressão. 
Gabriel Divan, nesta importante obra, aposta na criação de uma nova 
base configurativa-conceitual para o instituto da “justa causa” capaz de 
transforma-lo em um instrumento de contenção do poder penal a par-
tir de uma avaliação crítica, de um juízo também político, da legitimi-
dade e proporcionalidade (utilidade, necessidade e ponderação, diriam 
os alemães) da persecução penal, da atuação concreta do sistema de 
justiça criminal e da coerência de seus elementos, sempre a mirar na 
democraticidade possível desse sistema, tal qual exigido pelo projeto 
constitucional de 1988. A justa causa para a ação penal, revigorada pela 
contribuição do autor, revela-se uma categoria capaz de protagonizar 
uma instância de limite ao poder de perseguir e punir. 

Em um quadro de hipertrofia do controle penal, agravado no Brasil 
pela convivência inconveniente entre, de um lado, a opção legislativa pela 
adoção do princípio da obrigatoriedade da ação penal de iniciativa públi-
ca e, de outro, o fenômeno do panpenalismo, com a inflação legislativa 
gerada pela crença de que todos os problemas sociais e/ou morais po-
dem ser resolvidos através da criminalização de condutas e/ou pessoas, 

5  Não se pode ignorar que a persecução penal muitas vezes funciona como um 
instrumento “mágico” (uma espécie de causalidade especial, usada para cana-
lizar a vingança contra determinados grupos ou pessoas estigmatizadas) para 
dar conta da “realidade criada através da informação, subinformação e desin-
formação midiática, em convergência com preconceitos e crenças” (ZAFFARO-
NI, Eugênio Raul. A palavra dos mortos: conferências de criminologia cautelar. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 303).   
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trabalhos sérios de investigação, como esse levado a cabo pelo talentoso 
processualista penal e criminólogo Gabriel Divan, tornam-se imprescin-
díveis: afinal, como expõe o autor, “tanto são características de um estado 
democrático (e constitucional) de direito a legitimidade punitiva (guarda-
das suas proporções e condições de implemento), uma índole de cunho 
garantista dessa atuação estatal, como também a verificação interminá-
vel e constante da qualidade interventiva que o mesmo proporciona”. 

Hoje, não há mais espaço para abordagens ingênuas e simplistas 
dos fenômenos e problemas gerados no (e pelo) sistema de justiça cri-
minal. Por isso, assumem relevo propostas que propiciem uma visão in-
tegrada do sistema penal e de seus problemas, com múltiplas e diversas 
lentes que permitam compreender e superar os desafios que o dogma-
tismo impõe às ciências penais. Para libertar o instituto da “justa causa 
para a ação penal” do triste destino a que estava destinado, de ser “uma 
mera ilha de atributos já trabalhados por outros institutos em um difícil 
ambiente de aquisição de autonomia teórica”, o professor Gabriel Divan 
recorreu à criminologia, ao direito penal e a outros saberes de viés crí-
tico, sempre ciente de que o processo penal é um locus de luta política e 
de que, nessa batalha, em que a ampliação ou a redução do Estado Penal 
estão em jogo, todo o conhecimento é útil.

A partir das lições de Gabriel Divan, a “justa causa para a ação 
penal” torna-se uma garantia efetiva de racionalidade da persecução pe-
nal em juízo. Reforça-se o caráter excepcional da ingerência estatal nas 
relações sociais, com o necessário alargamento das hipóteses de juízos 
negativos de admissibilidade das acusações (tipicidade material, ade-
quação social, desnecessidade de intervenções punitivas, etc.). Isso por-
que uma justiça penal republicana se funda na premissa clara de que a 
persecução penal em juízo deve estar sempre, e sempre, baseada em um 
fato penalmente relevante e produzir sempre, e sempre, um resultado 
racional e adequado ao projeto constitucional de vida digna para todos 
(inclusive para aqueles que violam normas penais).

A “justa causa para a ação penal”, transformada em um instituto 
apto a servir de limite às distorções e perversões de fundo autoritário 
que geram ações penais e processos criminais inadequados ao ambiente 
democrático, torna-se um dispositivo – uma rede que se estabelece en-
tre elementos oriundos da política criminal, da criminologia crítica, da 
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teoria do bem jurídico, da dogmática penal e do próprio processo penal, 
capaz de condicionar e ser condicionado por certos tipos de saber e de 
produzir uma intervenção racional nas relações de poder – capaz de re-
alizar o desejo do autor (“o discurso é o lugar do desejo”6: não há discurso 
sem poder; não há discurso sem desejo)  de responder a duas urgências: 
a) o alargamento da proteção da pessoa diante da opressão estatal; b) o 
desvelamento do arbítrio corporificado na tomada dos espaços públicos 
por concepções que apostam no uso da força em detrimento do conhe-
cimento e negam a alteridade (negam, inclusive, que o sistema de justiça 
penal e os atores jurídicos produzem danos distintos – e, não raro, mais 
graves – do que aqueles atribuídos aos imputados).

Este prefácio, discurso introdutório, embora paralelo, produzido 
em razão do belo texto do Professor Gabriel Antinolfi Divan, buscou 
destacar a importância que o tema da “justa causa para a ação penal” 
tem na dinâmica geral do sistema de garantias frente ao arbítrio e na 
construção de uma cultura democrática no processo penal. Respeitar a 
centralidade da “justa causa” na instauração e manutenção da persecu-
ção penal, como propõe o autor, implica uma mudança de mentalidade 
entre aqueles que naturalizam a persecução penal, produzem ações pe-
nais burocraticamente como produtos/mercadorias e fazem do juízo de 
admissibilidade da acusação uma mera formalidade. Um desafio, sem 
dúvida, em especial porque o ator jurídico (advogado, defensor público, 
juiz, promotor de justiça, etc.) tornou-se, cada vez, uma pessoa “que se 
demite de sua posição de sujeito, que se submete totalmente ao sistema 
que o comanda, que não se autoriza a pensar, que não pensa mais; é 
um sujeito que se demite de sua enunciação e se contenta em ser con-
gruente com os enunciados aos quais consentiu em se sujeitar”.7 E é jus-
tamente aqui que a obra de Divan ganha destaque como um convite à 
resistência contra a tomada dos “espaços públicos” pela verticalização 
estatal e a naturalização da injustiça que marca inúmeras “causas”.

6  DÍAZ, Esther. A filosofia de Michel Foucault. Trad. César Candiotto. São Paulo: 
Unesp, 2012. p. 87. 
7  LEBRUN, Jean-Pierre. Um mundo sem limite: ensaio para uma clínica psicana-
lítica do social. Trad. Sandra Regina Felgueiras. Rio de Janeiro: Companhia de 
Freud, 2005. p. 73.



24

PROCESSO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL

Não há nada mais gratificante do que ler um texto que convide a 
pensar, uma obra em que o autor tenha demonstrado o talento de expor os 
pontos que convocam ao diálogo de forma clara e, ao mesmo tempo, den-
sa. Este livro é, antes de tudo, uma convocação para que se reflita sobre a 
importância da “justa causa para a ação penal” na construção de uma visão 
democrática do processo penal. Gabriel Divan ensina que a democracia (en-
tendida como participação popular e respeito aos direitos fundamentais) 
depende de dispositivos que permitam limitar o poder penal. Diante desse 
quadro, o resgate da “justa causa” (com especial ênfase no significante “jus-
ta”) é uma contribuição fantástica à construção de um saber-poder demo-
crático capaz de conter a opressão e construir uma nova sociedade.

Parabéns ao parceiro Gabriel Divan pelo belo trabalho e, em es-
pecial, parabéns ao afortunado leitor. Por evidente, trata-se de leitura 
recomendada a todos aqueles que sonham e agem para a construção 
de um processo penal adequado ao Estado Democrático de Direito. Eu, 
de minha parte, vou lê-lo várias vezes, confiante, como Brecht8, que as 
palavras claras (“Por que temem tanto a palavra clara?”), nas bocas cer-
tas, daqueles inconformados que acreditam no projeto constitucional 
de vida digna para todos (e Gabriel Divan é um desses intelectuais in-
conformados), pronunciadas no interior de fortalezas poderosas (como 
era a construção do assírio Azir; como é o sistema de opressão que se 
instalou no processo penal brasileiro), são capazes de reduzi-las a pó. 

Rubens R. R. Casara9

Doutor em Direito  
Mestre em Ciências Penais 

Juiz de Direito do TJ/RJ

8  BRECHT, Bertold. Os medos do regime. In: Poemas: 1913-1956. Trad. Paulo 
César de Souza. São Paulo: Ed. 34, 2000, pp. 198-199. 
9  Professor de Processo Penal do IBMEC/RJ, coordenador de Processo Penal da Escola 
da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), Presidente do Fórum Perma-
nente de Direitos Humanos da EMERJ, Membro da Associação de Juízes para a Demo-
cracia (AJD), do Movimento da Magistratura Fluminense pela Democracia (MMFD), 
do Corpo Freudiano, da Associação Latino-Americana de Direito Penal e Criminologia 
(ALPEC) e do Bonde das Arrobas (em companhia do Prof. Dr. Gabriel Divan).  



PREFÁCIO

 A maior homenagem que se pode prestar a um Autor é falar sobre 
a sua obra: o tema estudado, o método empregado, os objetivos procu-
rados. Convidado para o Prefácio, quero falar sobre o excelente trabalho 
acadêmico e prático do Prof. Dr. Gabriel Antinolfi Divan, cuja versão 
original examinei como membro da Banca Examinadora na PUCRS, 
atribuindo-lhe o título de Doutor em Direito com a nota máxima e re-
comendação à publicação – que agora aparece em forma de livro, como 
relevante contribuição ao desenvolvimento científico e prático do pro-
cesso penal brasileiro. Então, mãos à obra.

Em perspectiva política inovadora, o autor assume uma posição 
instrumental do Processo Penal em relação ao Direito Penal: uma rela-
ção constitucional/garantista, pela qual a justa causa para a ação penal 
seria o critério para avaliar a regularidade ou a ilegalidade do constrangi-
mento processual. Assim, a justa causa funcionaria como filtro persecu-
tório capaz de indicar a legitimidade da ação penal, desde a investigação 
policial até a formação do processo criminal, para excluir procedimentos 
investigatórios ou processos penais injustos ou desnecessários. 

1. Primeiro, o autor descreve as diferentes concepções de justa 
causa na literatura especializada, destacando: 

a) a justa causa como condição de ação sui generis, necessária 
para verificar a legalidade da coação (MOURA), ou para atuar 
como garantia contra o abuso do direito de acusar (LOPES JR.), 
ou para reclamar um mínimo de prova para a acusação, inviabi-
lizando ações penais temerárias ou levianas (JARDIM);

b) a justa causa relacionada ao interesse de agir, como relação 
de causa/efeito, ou de identidade/associação, também para li-
mitar o exercício leviano ou temerário da acusação, segundo a 
lógica: se não há interesse de agir, não há justa causa (FREDE-
RICO MARQUES), ou se não há justa causa, não há interesse de 
agir (TOURINHO FILHO);
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c) a justa causa como limiar processual-material do mérito, na 
linha da teoria geral do processo de GRINOVER, que não dis-
tingue entre interesse de agir e mérito da causa e, por isso, exige 
um fumus boni juris para indicar a idoneidade mínima do escor-
ço probatório, segundo uma análise de viabilidade acusatória, 
excluindo processos inúteis ou desnecessários – ou, na linha da 
teoria específica do processo penal de LOPES JR., que fala em 
fumus comissi delicti como condição de ação, igualmente excluin-
do processos criminais supérfluos ou investigações infundadas;

d) a justa causa como controle de intervenção mínima do Direito 
Penal, que não protege todos os bens jurídicos, nem toda agres-
são de bem jurídico (proteção seletiva e de ultima ratio de bens 
jurídicos), mas pode realizar um controle processual fundado 
no caráter fragmentário da intervenção penal (LOPES JR.), em 
que a reflexão sobre a lesividade da conduta permite excluir le-
sões insignificantes, por exemplo.

2. Mais ainda: na avaliação das concepções tradicionais da justa 
causa, sintetizadas nos fundamentos de tipicidade e de indícios de auto-
ria, mostra sua utilidade como instrumento crítico negativo da coação 
ilegal, mediante rejeição da denúncia ou trancamento do processo, ou 
como instrumento critico positivo de acusação válida e demonstrável, 
fundada em escorço probatório mínimo. Nessas hipóteses, considera 
que qualquer dúvida sobre a Denúncia deve impedir a continuidade da 
persecução penal (nenhuma decisão pro societate), porque a existência 
do crime não está demonstrada, ou porque os indícios de autoria são 
insuficientes, ou porque a descrição do fato não é clara, ou porque uma 
condição da ação está ausente etc. 

3.  De forma muito criativa, o autor vincula a noção de justa cau-
sa à função de jurisdicionalidade, como necessidade político-criminal de 
manutenção da segurança, para destacar a instrumentalidade constitu-
cional do processo penal, concebido como direito constitucional aplica-
do, ou seja, espelho/salvaguarda de valores constitucionais individuais 
ou coletivos. Assim,  o processo penal cumpriria uma função político-
-constitucional de proteção das garantias democráticas fundamentais, de 
modo que a política processual (integrante da política criminal) estaria 
comprometida com a proteção de valores constitucionais do caso penal, 
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produzido como construção social no processo de interação subjetiva – e 
não como descrição de material achado/encontrado no mundo da vida.

4. E, de repente, uma decisão metodológica surpreendente – inco-
mum em processualistas penais –, com a adoção do moderno conceito 
bipartido de crime, constituído de injusto e de culpabilidade – aban-
donando o conceito tripartido tradicional de ação típica, antijurídica e 
culpável –, sob o argumento convincente de maior eficácia para limitar 
o poder estatal de punir: se o tipo de injusto compreende a descrição 
da lesão do bem jurídico (tipo legal) e a valoração da lesão do bem jurídi-
co (antijuridicidade), então denúncias de ações justificadas constituem 
imputação de ações atípicas, que configuram constrangimento ilegal 
por falta de justa causa para a ação penal. Aliás, os Tribunais já estão 
fazendo isso por razões práticas ponderáveis, mas o conceito bipartido 
de crime representaria um argumento teórico poderoso.

5. A conclusão do trabalho assume a justa causa (para a ação pe-
nal) como um conceito político-criminal, comprometido com a redução 
do Direito Penal – e, por extensão, do Sistema de Justiça Criminal –, de-
finido em perspectivas originais e estimulantes.

Em perspectiva jurídico-processual, ao lado das hipóteses tradi-
cionais de avaliação da Denúncia (como inépcia, ausência de pressupos-
to processual e falta de condições da ação), introduz a ( falta de) justa 
causa para a ação penal, concebida em sua necessária relação com a 
decisão de mérito, determinada pela fragilidade dos elementos probató-
rios (rejeição da denúncia) ou por exigências do controle fragmentário 
da incidência penal (absolvição/julgamento antecipado do mérito).

Em perspectiva jurídico-penal, propõe o conceito de tipo de in-
justo como critério de adequação típica, na estrutura dos elementos po-
sitivos do tipo legal e dos elementos negativos das justificações, na linha 
inaugurada pela teoria dos elementos negativos do tipo, de MERKEL.

Em perspectiva criminológica, assume o modelo teórico da 
Criminologia Crítica ou Radical, cujos resultados científicos produzi-
ram um impacto epistemológico irreversível na explicação dos proces-
sos seletivos de criminalização da pobreza social.

Em perspectiva sociofilosófica, fala da necessidade de redescobrir 
o diálogo entre o Homem (dinâmica psíquica de agressividade e sexua-
lidade, segundo Freud) e o Estado (um mal necessário, de legitimidade 
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crescentemente questionada), sob a égide libertadora do conceito de 
justa causa, capaz de questionar o intervencionismo estatal radical, 
propondo a autogestão como alternativa de solução de conflitos sociais 
– que, definitivamente, não precisam ser criminalizados.

Curitiba, setembro de 2014.

Juarez Cirino dos Santos
Pós-doutor em Direito pela Universitat des Saarlandes, Alemanha 

Conselheiro Estadual Titular da Ordem dos Advogados do Brasil 
Professor da Universidade Federal do Paraná 



(RE)APRESENTAÇÃO

E aqui estou, novamente, apresentando Gabriel Divan. Vou come-
çar recuperando o primeiro parágrafo do prefácio que fiz ao seu primei-
ro livro “Decisão Judicial nos Crimes Sexuais”, publicado pela editora 
Livraria do Advogado em 2010, fruto de sua dissertação de Mestrado. Ele 
foi, duplamente, (des)orientado por mim. 

Escrevi, naquele momento: “Lá pelos idos de 2003, Gabriel era 
um guri bom, recém-formado pela PUCRS e que estudava num Curso 
Preparatório para Concursos, inserindo-se no mundo dos ‘concursan-
tes’. Conheci-o por acaso, por amizades comuns, superficialmente. 
Habitava o mundo onírico do direito”. Vivia no mundo autista e aliena-
do, onde o reducionismo o conduzia à tão almejada e ilusória “seguran-
ça”. Poderia ter ficado ali, naquele lugar comum. Mas ele queria mais e, 
incrivelmente, superou a sedação dos sentidos e abriu a janela para a 
complexidade da vida e do conhecimento. Ingressa então no Curso de 
Especialização em Ciências Penais e parte para a “viragem” discursiva. 
Esse é o divisor de águas.

Ingressa no Mestrado em Ciências Criminais, concluindo com 
brilhantismo todas as etapas e, agora, finaliza com chave de ouro o 
Doutorado. Superou a cegueira do senso comum teórico e abriu a ca-
beça para o conhecimento, como diria EINSTEIN, e uma cabeça que se 
abre para o conhecimento não se fecha jamais... Como escrevi alhures, 
fez desse novo universo do (des)conhecimento um espaço de diversão e 
se divertiu estudando. E assim seguiu a vida, requestionando as certezas 
do senso comum e bailando ao sabor dos novos ventos que sopravam 
da academia. Não hesitou em matar a mulher honesta e o homem mé-
dio, riu da verdade real e, finalmente, agora no Doutorado, encarou o 
Processo Penal. E o fez com coragem, pois tomou em mãos um objeto 
indomável... a justa causa.

Hoje, o Professor Doutor Gabriel Antinolfi Divan é um pesquisa-
dor sério e que vem trilhando um caminho bem definido, que passou 
com louvor pelo Mestrado e pelo Doutorado. Conquistou o respeito e 
merece ser lido e ouvido.
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O livro que você tem em mãos, caro leitor, é fruto de um trabalho 
denso, que tem ambição de tese. Muitos me procuram para orientar no 
Doutorado, poucos são capazes de responder à pergunta primeva: qual 
é a tese? E essa resposta é a mais difícil...

Gabriel faz um interessante diálogo entre o Processo Penal e a 
Criminologia, buscando a construção de um conceito “conglobante” (a 
la ZAFFARONI) de justa causa. Obviamente, para chegar a isso, ele nega 
– peremptoriamente – a matriz da Teoria Geral do Processo (TGP), pois 
é elementar que as condições da ação do processo civil são imprestáveis 
para o processo penal como já denunciei inúmeras vezes. 

Precisamos ainda estruturar uma teoria da acusação e partir para 
definição dos “requisitos de admissibilidade da acusação”. Nessa pers-
pectiva, o trabalho de Divan contribui para a estruturação. Percebe o au-
tor que “a condição”, por excelência, para admitirmos uma acusação, é a 
justa causa e, para dar conta disso, ela precisa ser redesenhada, toman-
do como o ponto de partida a definição do que seja “política processual”. 
Superada essa etapa, verticaliza para mostrar o que “não é” a justa cau-
sa, desconstruindo muito do que já foi escrito até então. Depois nivela o 
terreno e parte para edificar a tese. E ela brota entre os escombros, mas 
com uma base sólida, com ambição de tese. Claro que tenho minhas 
divergências em relação a algumas conclusões e também da pretensão 
de abrangência conceitual, mas reconheço o valor e o mérito da propos-
ta. Tem “vontade de potência”, de sobra, diria NIETZSCHE... Em alguns 
pontos me lembra dos abolicionistas: indiscutivelmente utópicos, mas 
sem dúvida os melhores críticos do Direito Penal. O (imenso) valor deles 
está não na realização do projeto, mas na crítica que representam. Aqui 
está o poder transformador, por via transversa. 

Enfim, é uma tese que vai colocar em xeque muito do saber sedi-
mentado e, no mínimo, ao sacudir todo esse “sedimento”, vai turvar a 
água e gerar um salutar mal-estar. Eis sua grandeza: fomentar a recusa, 
pois todo saber começa por uma recusa. Recorda OST que toda ciência 
começa por uma recusa, pela capacidade de requestionar as certezas, 
tudo aquilo que BACHELARD designava de “obstáculo epistemológico”. 

Esse é o grande mérito do trabalho, a capacidade de fazer uma 
recusa muito bem fundada do que aí está, com ambição de preencher o 
espaço (mas não esqueçamos que a falta, o buraco, sempre existirá) com 
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algo adequado ao processo penal, como um poderoso instrumento de 
filtro, de limite de poder.

Aury Lopes Jr.
Doutor em Direito Processual Penal pela Universidade Complutense de Madrid 

Professor Titular de Direito Processual Penal da PUCRS 
Professor do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, em  

Ciências Criminais da PUCRS 
Advogado 
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OU PARA ALÉM DO PONTO ONDE SE DEVE “ANUNCIAR” A CRISE

“Nada mais se podia fazer a não ser entregar-se à marcha, 
adaptar-se mecanicamente à velocidade dos automóveis ao 
redor, não pensar [...] E na antena do rádio flutuava alucina-
damente a bandeira com a cruz vermelha, e se corria a oitenta 
quilômetros por hora em direção às luzes que cresciam pouco 
a pouco, sem que já se soubesse bem para que tanta pressa, por 
que essa correria na noite entre automóveis desconhecidos, 
onde ninguém sabia nada sobre os outros, onde todos olhavam 
fixamente para a frente, exclusivamente para a frente.”

Julio Cortázar,
A autoestrada do sul

“Corra, camarada, o velho mundo está atrás de você, diziam 
os estudantes em Paris, em 68. Abaixo o mundo em que o preço 
de não morrermos de fome é a certeza de que vamos morrer de 
tédio!”

Salman Rushdie,
O chão que ela pisa

O trabalho ora exposto tem como base central uma premissa há 
muito assumida como essencial para a discussão técnica-doutrinária 
dos temas relativos às ciências criminais: para além de um já (tido en-
quanto) inimaginável “monólogo” no campo epistemológico e no trato 
das questões jurídico-penais, e para além também de uma superação 
falsa desse “monólogo”, uma proposta radicalmente dialógica.
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Mais do que isso, uma proposta radicalmente (auto)crítica, que te-
nha como meta tanto um criticismo que acerte o alvo de bases conceitu-
ais que precisam de superação quanto também termine por alvejar bases 
conceituais “críticas” que colaboram para o panorama a ser rejeitado.

É inegável e visível uma vontade inata de certo criticismo jurídico-
-penal em promover batalhas em um campo teórico ainda circunscrito 
dentre as linhas “inimigas”, em opor standards de mudanças que nego-
ciam pacificamente conceitos com os padrões “adversários” e em assu-
mir um embate “frontal” que procure se firmar enquanto escusa ideoló-
gica para a redução máxima de danos exclusivamente internos.

Não parece haver ninguém em sã consciência que não visualize 
e defenda uma postura de criticismo, e muito menos quem negue a já 
assentida “falência” do caráter monocromático do estudo jurídico – que 
promove e festeja explicações, justificativas e embasamentos circula-
res ensimesmados. Para além da óbvia postura inicialmente tributá-
ria da crisis como estopim que clama por mudança e por avaliação de 
perspectiva(s), é preciso trafegar em meio a ela. Não é possível que dian-
te de uma necessária e admitida urgência de (re)visões e (re)pensares 
se tenha chegado ao “fim da história” da perspectiva da crítica jurídico-
-penal no instante em que se defende uma postura que parece satisfeita 
em permanecer para sempre agindo como se o gradiente máximo de 
atuação fosse este, o de “anunciar” a crise de maneira perene.

O limite do caminhar epistemológico das ciências criminais já 
pede por cruzamentos e avanços que vão muito além de um tipo de prá-
tica e de técnica que se permitem apenas a função de arauto do fim de 
um paradigma e o eterno denunciar inventariante de todos os equívo-
cos que vigoraram até então. Nesse aspecto, o brado do presente tra-
balho é um pouco o de um basta em relação à repetitiva constatação 
inócua de que são necessárias “aberturas”, “múltiplos olhares”, “aborda-
gens interdisciplinares” para os fenômenos jurídico-penais propagados e 
calcificados em teorizações e argumentos que não colaboram em nada 
para as “necessárias” superações no instante em que as reconhecem sem 
arriscar qualquer passo firme em sua direção.

Mais do que isso: uma postura pretensamente crítica que se limite à 
autointitulação e não à autocrítica é tão malfadada e sofrível quanto a ini-
maginável tribuna solipsista-positivista que se quer ver erradicada. É preci-
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so mais (e melhor): é preciso não apenas uma epistemologia e uma postura 
ideológica declaradamente descontentes com o panorama que merece su-
peração, e sim elementos para uma substituição total (ou maior possível) 
dos próprios estamentos ideológicos e pragmáticos da visão antecessora.

Este trabalho não pode ser inscrito no rol das pesquisas que meramen-
te resolvem propagar o “fim” teorético de uma postura de estudo e prática 
cotidiana dos vários elementos das ciências criminais (em especial do siste-
ma jurídico-penal e, dentro dele, do processo penal) que consiste em assumir 
que todo o arcabouço que lhe é pano de fundo deve receber um olhar que 
não é mais do que de reprovação conceitual. Este trabalho procura inserir na 
visualização (e no compromisso prático da atuação dos operadores jurídicos) 
essa consciência da crise “atual e iminente” e exercitá-la da única maneira que 
parece possível: a da (dolorosa) crítica direcionada para o próprio âmago. Da 
teoria à prática das ciências criminais (mormente em relação à atuação do 
sistema jurídico-penal, suas bases teoréticas argumentativas e sua caótica vi-
vificação político-legal cotidiana), a consciência de uma base epistemológi-
ca que clama por revisões múltiplas e de uma atuação fática que precisa de 
modificações estruturais que indagam sua própria razão de ser é constatação 
dolorosa. E indisfarçável. O nível, a profundidade e a quantidade de questio-
namentos que não apenas podem como devem ser feitos em relação à política 
criminal estatal e seus elementos mais agudos causa descrédito da maioria 
das propostas – tarefa hercúlea, quando não evoca ares de outras mitologias 
agonizantes como os suplícios de Sísifo ou Tântalo, ou como o absurdo mo-
derno e labiríntico de um K. que simplesmente não consegue da burocracia 
d’O Castelo sequer as respostas mais simples e as soluções mais triviais. Mais 
do que recepcionada a angústia kafkiana: a realidade não negligenciável do 
funcionamento perverso, caolho e falho do(s) sistema(s) parece ter sido ex-
cluída do programa de reformas burocráticas e a maldição que os operadores 
jurídicos se autoinfligem (ou à qual aderem convictos) é a de discutir em tor-
no de limites que não permitem dar efetividade aos pontos ótimos de fachada 
com o qual trabalham. É hora de questionamentos reais sem o ar pusilânime 
das propostas ensimesmadas e moldadas para conformações exclusivamen-
te teóricas. É hora de a doutrina fornecer à práxis o estofo necessário para que 
não haja mais escusas diante da mudança que precisa florescer.

Para além de defesas óbvias de padrões penais “minimalistas” ou 
de configurações processuais “garantistas” (sequer se aceitaria pensar de 
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modo diverso a conjuntura dos elementos em comento), é preciso, por 
fim, quitar duas dívidas imensas. 

A primeira diz respeito a uma sempre elogiada e há muito con-
sagrada visão criminológica crítica e a seu papel de denúncia cabal e 
infranqueável. A segunda diz respeito a uma obrigatória revisão “con-
tratual” relativa a uma concepção de jurisdição (e da jurisdicionalidade) 
calcada em bases de um contrato social e em parâmetros insustentáveis 
diante de uma realidade contemporânea pós-moderna. 

A condução espinhosa da linha de raciocínio a partir da crítica já 
cansativamente “anunciada” precisa se espelhar nos parâmetros ideológi-
cos que diz espelhar e “defender” e, enfim, seguir em frente. Para isso, um 
avançar municiado do arsenal de constatações já conhecidas, é preciso 
perceber que há necessidade de um avanço interno, rumo ao coração ou 
núcleo central da estrutura. A crítica, ao fim e ao cabo, deve mirar para o 
âmago do próprio edifício e parece impossível não assentir para com o fato 
de que a única crítica coerente relativa ao tema reside, sim, na autocrítica. 

Diante da posse desse dado autocrítico, e diante de uma série de 
constatações e premissas de que se dispõe e se aceita enquanto verda-
des, é preciso que se assuma, de uma vez por todas, que a quantidade e 
a qualidade da intervenção perversa do(s) sistema(s) criminógeno(s) na 
vida social não são ajustáveis na condição de reformas pontuais e sim 
em uma inescapável constatação: o único jeito de que o sistema dispõe 
de dar conta das reivindicações críticas é trabalhando em retirada estra-
tégica. A atuação do sistema que propicia uma vazão efetiva a todo o ar-
cabouço crítico legítimo que nele faz aderirem pechas é exclusivamente 
uma atuação omissiva proposital e esclarecida.

O ápice da crítica possível só pode ser refrear e coibir o interven-
cionismo jurídico-penal sempre que for possível e tratá-lo como nefasta 
opção última e extremada que é. A avaliação da legalidade (englobada 
pela legitimidade) que requisita a atuação sistemática vertical sobre as 
esferas de relações, interesses, bens e conflitos sociais deve ser sempre 
na orientação de uma crítica verdadeira. Não há mais situação que com-
porte a simplória divisão entre intervencionismos “obrigatórios”, “reco-
mendados” e “abusivos”, senão que é hora de deixar claro que ou o ver-
ticalismo (em se tratando de política criminal) é “obrigatório” sempre às 
raias do adágio de “mal necessário” e da completa falta de alternativas 
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possíveis (juridicamente viáveis), ou ele é no máximo uma opção políti-
ca que deve ser antes de tudo analisada enquanto mal-vinda. 

No primeiro capítulo a ideia central exposta na obra é a de situar 
aportes dessa visão de política criminal e seus necessários contornos. É a 
procura por um acertamento de ponteiros entre o tom de política (policy) 
estatal relativa a toda a esfera de elementos relativos ao tema e às situa-
ções que exsurgem para o estado enquanto dotadas de “relevância” penal 
ou de interesses adjacentes. É a necessidade de concluir que não apenas 
em tons de matéria da norma incriminadora ou de adoção de “programas” 
teóricos mediatos o debate político-criminal pode sobreviver. É o contex-
to da política criminal que importa e não se pode negar que existem graus 
de atuação estatal que em relação à questão informam limites e zonas 
circunscritas que merecem destaque. Pratica-se política criminal a par-
tir de uma atuação estatal que vise não apenas “criminalizar” condutas, 
mas a partir de atos político-estatais que objetivem resultados e posturas 
quanto à temática e por isso não se pode negar que mesmo uma atuação 
“mediata” quanto a ingerências sobre todo o perímetro do sistema jurídi-
co-penal são, caracterizadamente, elementos de “política criminal”.

Nessa proposta de visualização radial da política criminal, e em 
sua configuração como analisável a partir do referencial do maior in-
cremento (verticalidade) ou menor incremento (tendente à ampliação 
da horizontalidade) da atuação estatal gerenciando a vida social e os 
espaços de relação comum, cabe, ainda, um olhar sobre o processo penal 
e como ele se mostra atingido (como elemento político-criminal que é 
– ou pode ser) pela lógica defendida. Dentre seus procedimentos e suas 
estruturas conceituais, é perfeitamente possível enxergar elementos que 
se coadunam e se exibem enquanto simbólicos da defesa de uma maior 
ou menor ingerência político-estatal, até o ponto em que se pode fa-
zer uma análise dos próprios poderes instrutórios do magistrado como 
exemplo endógeno de verificação: a “gestão” social praticada pelo estado 
tem reflexo no “laboratório” processual, em que posturas que indicam 
maior ou menor controle judicial do curso dos acontecimentos indicam 
afinidade com pontos de vista político-criminais informadores.

No segundo capítulo, segue a problemática processual penal – ou 
político-processual – no instante em que se altera o foco para outro ele-
mento também relativo: o exercício da ação penal. Indiscutível relevância: 
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se o tema rende debate quanto ao intervencionismo estatal e sua faceta 
político-criminal, seria temeroso não colocar em evidência a problemáti-
ca questão da “inauguração” da última e mais aguda fase intervencionista, 
que é vivificada na imputação penal da conduta criminosa e sua conforma-
ção processual sine qua non (“princípio da necessidade” – nulla poena sine 
judicio). Nesse mister, cabe investigar elementos básicos que simbolizam 
a premissa da “necessidade” ou “indispensabilidade” do intervencionismo 
vertical político-criminal desse cariz: o que um acusador pode pretender 
com um exercício de uma ação penal e que tipo de categoria jurídica é 
veiculada junto à ideia de um “direito” de ação. A ação penal merece um 
estudo, pois, de revisão crítica, igualmente, por se tratar de ponto-chave 
que se mescla com a própria questão centra da pesquisa: uma vez que 
se procurará trabalhar com (novas) configurações para a averiguação de 
existência (ou não) de justa causa para a ação penal, é preciso que se dei-
xem claros os limites em que é possível pensar uma ação e seus objetivos 
basilares. E mais: é imperioso que – em termos de discussão ainda relativa 
ao grau de intervencionismo político na seara do sistema jurídico-penal 
– é preciso que se discuta a raiz das considerações sobre a indisponibili-
dade/disponibilidade da atuação acusatória e os critérios que a animam. 
O ponto nodal do capítulo em questão procura fazer um apanhado histó-
rico-teórico para o debate sobre a incongruência política de um quesito 
de obrigatoriedade no exercício da ação penal pública, o caldo cultural que 
o “origina” (ou propicia) e suas decorrências e derivações que nem sempre 
se mostram constitucional e politicamente afinadas.

Nos capítulos finais do trabalho, se passa a trabalhar mais especi-
ficamente com a justa causa para a ação penal, e a operação necessaria-
mente é realizada em duas frentes: o terceiro capítulo traz um verdadei-
ro apanhado histórico-dogmático de todos os fatores que terminam por 
plasmar aquilo que pode ser chamado de “visão tradicional” acerca do 
tema. Imperioso que se fixe as bases sob as quais a crítica posterior ad-
virá, e por isso é realizada uma descrição sobre como os primeiros ins-
trumentos legislativos que trouxeram a lume o instituto o trabalhavam 
e como a “evolução” histórica permitiu avanços, retrocessos e alterações 
substanciais no mesmo. De se notar que de um elemento avaliador da 
pura questão da legalidade (em sentido estrito) de uma constrição pri-
sional vai se tornar uma condição de checagem da própria existência de 
persecução (em sentido amplo), para posteriormente se caracterizar por 
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uma instância de prelibação processual que “controla” a viabilidade téc-
nica de um ajuizamento de ação penal.

Essas mudanças não ocorreram, logicamente, desprovidas de 
choques, alternâncias paradigmáticas, apropriações conceituais e (re)
direcionamentos que por vezes até mesmo colocaram em cheque as 
próprias possibilidades efetivas do instituto. A maior das apropriações, 
sumamente, é aquela que promove um giro conceitual bastante afasta-
do dos contornos iniciais do “uso” da “justa causa” e lhe tira um caráter 
(mesmo incipiente) de checagem política (na entrecruza da fiscalização 
administrativa pela jurisdição) e lhe aloca como simples critério proces-
sual de “conformação” ou “agrupamento” de outras (assim assentidas) 
“condições” para o exercício da ação.

Há uma tentativa de reorientar o curso do instituto para as vestes pe-
nalistas quando da proposta de se utilizar seu arcabouço como uma análise 
sintética da fragmentariedade penal e seu controle seletivo, mas o triunfo 
do “rapto” processualista do instituto é notório e visível: a justa causa para a 
ação penal é vista majoritariamente – e assim tem sido padronizada, como 
algo que se aproxima de uma “condição” independente (sui generis) para o 
exercício da ação penal que ora “congrega” elementos de outras já “conheci-
das” condições (sumamente por defensores da teoria “eclética” de inspiração 
liebmaniana), ora se exibe como singela verificação preambular de existên-
cia de um “escorço probatório mínimo” para embasar o pleito acusatório.

A tarefa importante do capítulo reside em exibir as máculas e in-
completudes das visões adjacentes à linha tradicional: desde uma assun-
ção de parâmetros relativos às condições da ação (e a insustentabilida-
de do triunvirato das “condições” processuais-civis da ação em meio ao 
processo penal), passando pela negação voraz em conferir ao instituto 
uma função absolutamente acessória e óbvia (a verificação de tipicidade 
literal ou de existência de arcabouço probatório minimamente aceitável 
– questões que se mostram como responsabilidades “em si” do acusador 
e não como tributárias de uma “fiscalização” independente, de modo 
exclusivo), percebe-se que a justa causa para a ação penal perde força 
incomensurável ao longo dos anos a ponto de se tornar uma mera ilha 
de atributos já trabalhados por outros institutos em um difícil ambiente 
de aquisição de autonomia teórica.
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Ademais, a questão da crítica vem novamente à baila: a tentativa 
de “domesticar” a justa causa para a ação penal muito carrega de um 
notável “criticismo” que no fundo parece acomodado à baixa potencia-
lidade de seus ataques: uma “crítica” que peca por excluir a si própria e 
seus meandros da alça da mira da artilharia.

Com isso, a proposta do quarto capítulo reside justamente em 
conferir certa “potencialidade perdida” (ao longo dos anos) em relação 
ao instituto e a usar ele como elemento de uma legítima crítica que una 
esforços para realmente servir de “chaga” ou encruzilhada para todo sis-
tema jurídico-penal. Uma crítica que se fundamenta na própria possibi-
lidade de “apropriação” vertical pelo estado (sumamente pela jurisdição) 
da gestão integral de conflitos, interesses e relações que, precipuamente 
são, pelo próprio estado, consideradas “penalmente relevantes” e desde 
aí são tachadas com uma indisponibilidade. 

A justa causa para a ação penal considerada como sua própria no-
menclatura, em uma avaliação da existência ou não de uma causa “jus-
ta” para a aceitabilidade de uma ação penal (ou mesmo para a legitimi-
dade de qualquer procedimento persecutório verticalizante que possa 
desaguar, futuramente, em uma ação penal a desencadear um processo). 
E o critério de justiça ou “justeza” em questão não pode simbolizar uma 
análise que focalize exclusivamente uma atuação a priori “legítima” e 
“necessária” de um regulador vertical (estatal) que simplesmente procu-
ra verificar pequenos detalhes-suporte de sua atuação sem se preocupar 
com uma análise macroscópica que é política em última instância.

Dessa maneira, é preciso questionar os pilares de uma jurisdicio-
nalidade – não como carga principiológica que cumpre papel importan-
te na existência de um processo penal diante de um estado democrati-
zado – no instante em que ela é vista tanto como aporte para se pensar 
uma inafastabilidade estatal da gestão relacional-social como quanto 
“autorização” genérica para intervencionismos supostamente “esclare-
cidos” e “realizadores” dos “interesses” e programas constitucionais. É 
preciso questionar o exercício jurisdicional enquanto esse monolítico de 
organização e operação sociais que ainda vigora calcado em circunstân-
cias hipotéticas de um “contrato social” que recomendam sua existência 
e seu monopólio baseadas na afirmação circular de que sua ausência 
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geraria uma espécie de caos desregulado em uma afirmação de “tudo ou 
nada” ou “soma zero”.

É preciso justamente rever os próprios pilares de uma atuação 
jurisdicional calcada em uma indisponibilidade das normas penais e de 
uma condição de soberania que coloca o cidadão de maneira impassí-
vel de barganha ou escolha, sob o império das leis. Se não se pode(ria) 
“fugir” à aplicação e à eficácia das normas penais e sua conflagração 
quando da subsunção típica de uma conduta, se pode, por outro lado, 
estudar especificamente essa subsunção típica e dotá-la de uma análi-
se qualitativa para perceber que a “ocorrência” de uma ação que pode 
ser verdadeiramente subsumida (e permitir a aplicação do direito ma-
terial) é fator que depende de uma série de condições contextuais e 
mesmo sociopolíticas.

Assim, se propõe a justa causa para a ação penal como instituto 
jurídico de avaliação político-criminal da qualidade interventiva esta-
tal, munido de quatro perspectivas ou fatores-componentes de análise 
que precisam ser verificados pelos agentes/operadores responsáveis 
pela atuação do sistema jurídico-penal em todas as suas frentes ou mo-
mentos – e máxime pelo magistrado na realização do controle último a 
cargo da atividade jurisdicional.

As perspectivas de cunho processual e penal são carregadas de crité-
rios jurídicos que possibilitariam a avaliação técnica mais solidificada, sem 
esquecer que há sempre a bússola política indicando o “norte” a se seguir 
(questionamento oposto à sanha interventora do sistema). Já as perspecti-
vas de cunho criminológico e social-filosófico entram como propostas com-
plementares, mas não “secundárias” ou “menos importantes”: seu filtro de 
análise é simbolizado pela própria noção de empiria e epistemologia emi-
nentemente críticas da atuação estatal, tal e qual um verdadeiro manancial 
hermenêutico-político para que se (re)interprete a atuação estatal e se es-
clareça conteúdos e intermitências (perspectiva criminológica). Do mesmo 
modo, se propõe a perquirir e reaproximar o diálogo verdadeiramente so-
cial-relacional e as funções pedagógicas da questão da intervenção (ou não) 
estatal: é necessário, por vezes, justamente ao contrário do que os interven-
cionistas-ativistas apregoam, um nítido e singelo afastamento estatal-per-
secutório-jurisdicional de algumas questões para, surpreendentemente, 
possibilitar o reforço dos parâmetros constitucionais democráticos e seus 
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direitos (e deveres) correlatos. Muito do exercício vertical-interventivo resi-
de na promessa (quebrada) de que é apenas em âmbito dessa intervenção 
que se conseguiria enrijecer a gama de programações e valores constitucio-
nais, premissa da qual se discorda veementemente, inclusive pelo deboche 
em relação à autogestão social que ela promove.

Desse modo, apresenta-se uma nova versão da justa causa para 
a ação penal: uma análise que segue tributária de uma – em últimas 
consequências – alocação processual para o instituto como critério ve-
rificador, mas cujo conteúdo extrapola a paupérrima vestimenta com 
a qual o mesmo tem sido trajado. Uma análise que não seja contami-
nada pelo(s) medo(s) relativos à mudança de rumos e paradigmas que 
pode advir de uma constatação mais tributária e mais esperançosa nos 
próprios caminhos que a sociedade e seus integrantes podem traçar 
por si do que nas constantes ameaças que uma doutrina política seis-
centista oferece quanto à não adoção integral de si mesma. Inaceitável 
mágica (de Oz) em seguir sustentada pelo patrocínio do próprio pavor 
em relação aos encontros que ela coíbe. Manter em fé para que a lógica 
toda permaneça em pé.

É hora de uma avaliação jurídico-penal verdadeiramente crítica. 
Sem medo(s). A proposta de definição de uma justa causa para a ação 
penal aqui trazida é uma tentativa desse passo.

Em 2011 em um evento denominado Conferências do Estoril, rea-
lizado em terras portuguesas, o escritor moçambicano Mia Couto sus-
citou que não lhe causa estranheza que o único engenho humano que 
poderia ser vista a olho nu, desde o espaço sideral, seja uma muralha. 
Uma muralha forjada em função do medo que certamente ceifou, em sua 
construção, mais vidas, do que a hipotética guerra que não houve e para 
a qual ela intentava ironicamente se prestar.

O muro (e o medo) são as balizas éticas de toda uma geração que 
precisa caminhar, de toda uma cosmovisão que clama por emancipa-
ção, todo um modus vivendi que é castrador de vidas e possibilidades 
em todos seus recônditos átomos, e de toda uma epistemologia jurídico 
penal que precisa ser implodida.

“Há quem tenha medo que o medo acabe”, refere Mia Couto. 
Certamente há. E certamente não há mais que se seguir pagando para 
assistir a esse sombrio espetáculo.
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EM BUSCA DE UMA POLÍTICA PROCESSUAL PENAL

“[...] a história da legislação penal é a história de avanços e re-
trocessos no confisco dos conflitos (do direito lesionado da ví-
tima) e da utilização desse poder confiscatório, bem como do 
enorme poder de controle e vigilância que o pretexto da neces-
sidade de confisco proporciona, sempre em benefício do sobe-
rano ou do senhor. De alguma maneira, é a história do avanço 
e do retrocesso da organização corporativa da sociedade (Ges-
sellschaft) sobre a comunidade (Gemeinschaft), das relações de 
verticalidade (autoridade) sobre a horizontalidade (simpatia), 
e nessa história a posição da vítima e o grau de confisco de seu 
direito sempre constituíram o barômetro definitório”1

“Em suma, ‘comunidade’ é o tipo de mundo que não está, la-
mentavelmente, a nosso alcance — mas no qual gostaríamos 
de viver e esperamos vir a possuir. Raymond Williams, atento 
analista de nossa condição comum, observou de modo cáustico 
que o que é notável sobre a comunidade é que ‘ela sempre foi’. 
Podemos acrescentar: que ela sempre esteve no futuro. ‘Comu-
nidade’ é nos dias de hoje outro nome do paraíso perdido — 
mas a que esperamos ansiosamente retornar, e assim buscamos 
febrilmente os caminhos que podem levar-nos até lá”2.

1  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro. SLOKAR, Ale-
jandro. Direito Penal Brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 385. v. 1. 
2  BAUMAN, Zygmunt. Comunidade. A busca por segurança no mundo atual. 
Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p. 11.
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O presente capítulo procurará definir as bases do que é possível 
entender por uma política processual penal. O conceito se pretende tal 
um recorte que focaliza a face processual (penal) – e seus caracteres 
coligados e mediatos – da política criminal, ou mesmo de uma política 
criminal (que igualmente virá reconfigurada).

A ressalva de especificação feita no parágrafo anterior, já prenuncian-
do uma adjetivação do conceito de “política criminal”, se dará em questão 
de honrar os próprios preceitos fundamentais da premissa que norteará, 
aqui, as discussões e derivações, até a consequente tentativa de definição 
do objeto/conceito proposto. Afinal de contas, não se pode trabalhar a 
questão de fundo ora estabelecida, como se verá, sem assentir para com 
certa dose de perspectiva que, não descuidando da apresentação técnica do 
problema, toma para si definições baseadas em critérios de escolha.

Nesse sentir, política criminal é opção político-ideológica de trato 
estatal-gerencial (legal e administrativo) com as questões relevantes re-
lativas à temática correlata. Mormente, quanto ao sistema jurídico-penal 
(termo que aqui servirá de abreviação para todo e qualquer elemento do 
conglomerado de normas, práticas, operações e agentes que trate dire-
ta e especificamente com a persecução penal, o direito penal material, o 
processo penal e a execução penal).

O dado fundamental que plasma essa visão diferenciada de políti-
ca criminal é o de não a identificar ou equalizar com seu próprio “conte-
údo” ou “objeto” de trato/investigação: política criminal é uma tática de 
gestão que se vale de proposituras, conceitos e arcabouços técnicos, e 
não é acoplada a algum dos discursos a eles relativos. 

E a característica fundamental desse modo de leitura da política 
criminal é fundamentalmente tomada a partir de elementos e fatores 
que informam sua composição que legitima ou impugna uma maior ou 
menor necessidade ou proposta de intervenção estatal na vida social (in-
teresses, direitos, costumes, conflitos, práticas, etc.): uma política que 
recomenda ou simboliza maior verticalidade (como mais ingerência es-
tatal) ou maior horizontalidade (mais elementos de autogestão social).

Dito de modo mais claro: política criminal vista como um conjun-
to de medidas de ordem político-estatal, que em níveis variados lidem 
com a matéria de relevância criminal – desde medidas legiferantes ou 
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administrativas que visem contato mediato com a temática, até medi-
das que modifiquem as bases do próprio sistema jurídico-penal.

A tarefa aqui proposta não é apenas demonstrar essa metodologia de 
análise pautada pelos “graus de intervencionismo” social como o mote em si 
da política criminal. É também mostrar como essa metodologia de análise 
perpassa todos os seus elementos integrantes e é passível de ser verificada 
até mesmo dentre uma investigação estrutural do processo penal.

Procurar-se-á partir de alguns aportes:

(a) o primeiro diz respeito ao fato de que, para além de uma 
mera noção de política criminal como apanhado legislativo so-
bre uma matéria (não raro penal-material) específica, é preciso 
pensar a política criminal com um conceito relativo às práticas 
políticas de um lado e afinado a uma ideia de políticas públicas 
de outro, conforme será trabalhado;

(b) em segundo lugar, é preciso que se acerte a questão dos dis-
cursos de estofo ideológico e criminológico que vão preencher a 
motivação político-criminal de uma medida, sem que essas se 
confundam com a própria política: notável é uma sensível con-
fusão entre conceitos que colonizam o debate político-criminal 
como uma querela de “escolas” penais ou criminológicas que pa-
recem tanto deslocadas como meios de ofuscar um debate mais 
sólido do problema. Procurar-se-á dar à criminologia um papel 
adequado (nesse sentir) na discussão e aproximá-la do debate 
processual de modo produtivo, nem como válvula de crítica abo-
licionista, nem como mera fonte “auxiliar” de “sentidos”;

(c) por fim, será trabalhada uma lógica que considera a política 
criminal e suas derivações como parte integrante de um feixe de 
intervenção estatal nas relações e interesses privados que com-
porta três níveis: (c1) o mais agudo deles se refere às políticas 
referentes ao sistema jurídico-penal em si (ocupando-se do eixo 
que vai da investigação preliminar até a execução penal, passan-
do, obviamente pelas leis penais materiais e pelas normas de 
processo e pelos respectivos atores do sistema e seus papéis/fun-
ções). O segundo (c2) trata de um âmbito de política(s) estatal(s) 
que refere medidas legais e administrativas cuja motivação atre-
la a questão à esfera político-criminal, mesmo sem interferir ou 
coordenar diretamente o sistema. Há, contudo, uma terceira 
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circunferência (c3) que inicia nas próprias relações particulares 
não tuteladas penalmente e vai até políticas públicas que, em-
bora possam ter reflexos frente à questão criminal e ao sistema 
são como espécie de última fronteira de análise e não integram 
o que consideramos o âmbito da política criminal.

A partir do que ora será trabalhado, a pretensão será a de não só 
definir os contornos daquilo que se entende como a matéria (específica) 
legislável na esfera criminal, bem como definir seus contornos negati-
vos, pois: uma política criminal limitada no extremo por espaços de re-
lações sociais cuja ratio não recomendaria o ingresso nem a tangência 
de lei ou expediente respectivo que vise tutelar questão de relevância 
criminal, mesmo indiretamente). 

A ideia também reside em, igualmente, mostrar qual é o papel (“escla-
recimento”) da criminologia na questão e qual a funcionalidade que ela pos-
sui, inclusive como fonte de (des)legitimidades para aparelhar a discussão. 

Por fim, com base nessas premissas, a ideia do que se poderia chamar, 
a partir daí, de política processual penal e de como ela deve se manifestar em 
um âmbito de reflexão a partir de uma visão crítica do sistema jurídico-penal 
e tributária de uma ordem constitucional que estabelece noções relativas a 
uma instrumentalidade garantista para o processo penal respectivo.

A relação proposta entre lei penal (sentido lato), criminologia, e 
política criminal, vai, pois, marcada por uma divisão de funcionalida-
des, assumindo, porém, a (necessária) interpenetração de influências 
entre elas (especialmente da segunda e da terceira sobre a primeira, eis 
que inegável que a ela podem e devem se destinar) e mais, assumindo 
que – caduca a visão de neutralidade científica – essa trinca, que, bem 
verdade, é passível de acoplagens a ideológicas (a partir de uma visão 
ou necessidade político-criminal), não pode ser vista em nosso sistema 
particularmente considerado senão como um instrumento que promo-
ve o questionamento da própria atuação sistemática.

Há, pois, pelos próprios predicados definitórios, aqui, uma tenta-
tiva de diagnosticar um conceito de política processual que seja coirmão 
de uma visão específica de política criminal que por nós vai eleita, não 
sem que haja exposição de motivos para tanto.
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1.1 FIXANDO BASES PARA UMA NOVA COMPREENSÃO DE POLÍTICA CRIMINAL:  

DE (IM)POSSIBILIDADES, RETROSPECTIVAS E POLÍTICA NEGATIVA

A célebre conceituação exarada por Feuerbach quanto a uma clas-
sificação para a política criminal oferece uma perspectiva sabidamente 
limitada de um conceito que abre flancos para tamanho grau de varian-
tes que se pode, por um lado, pensar enquanto inapreensível. 

Para o autor alemão, os limites epistemológicos da política cri-
minal se concentrariam nos saberes oriundos e destinados a deter-
minar “o conjunto dos procedimentos repressivos por meio dos quais o 
Estado reage contra o crime”3. 

Poder-se-ia pensar, diante de uma mirada que privilegie o avanço 
científico que leva em conta toda a complexidade relativa ao definir as 
propriedades de um conceito, que a simplicidade da afirmativa é passí-
vel de desconfiança. Sob esse prisma, a proposta (mais, tentativa válida) 
em questão, de se fixar um padrão de análise para conceituar um campo 
científico que marcaria a definição sobre o que é a política criminal, peca-
ria menos por acerto quanto à escolha de corte do objeto do que por sua 
pretensão de limites visando à abrangência total e a coerência interna.

Ao se ocupar de tentar elaborar um conceito (ou proposta de) que 
parta da ideia de que a delimitação extraída de Feuerbach precisa de 
maior amplitude, Delmas-Marty traz uma explicação derivada (inspira-
da também em Marc Ancel4) que carrega em seu próprio corpo os grifos 
onde, em sua visão, a definição de Feuerbach, tomada como base,  fra-
queja: (“política criminal”, enquanto objeto de pesquisa, é, ou deveria 

3  In: “Leh des gemeinen in Deutschland gultigen peinlichen Rechts” apud DEL-
MAS MARTY, Mireille. Os grandes sistemas de Política Criminal. Trad. Denise 
Radanovic Vieira. Barueri: Manole, 2004, p. 3.
4  “E ao fundar, em 1975, os Archives de Politique Criminelle, Marc Ancel imedia-
tamente assinala a necessidade de não reduzi-la ao Direito Penal e propõe que se 
veja nela a ‘reação, organizada e deliberada, da coletividade contra as atividades 
delituosas, desviantes ou antissociais’, destacando seu duplo caráter de ‘ciência de 
observação’ e de ‘arte’, ou de ‘estratégia metódica de reação anticriminal’” (DEL-
MAS-MARTY. Os grandes sistemas de Política Criminal..., p. 3). 
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ser) “O conjunto dos procedimentos pelos quais o corpo social organiza 
respostas ao fenômeno criminal”5. 

Sem deixar de acompanhar a autora na relevância dada aos as-
pectos que, para além de Feuerbach e sua proposta inicial, são de im-
prescindível gravitação na órbita do tema, parece não ser esse o melhor 
caminho no trato do conceito. Ou melhor: parece que o direcionamento 
do conceito para esse formato ajuda a desvelar valores a ele inegavel-
mente caros, mas a encobrir sua face verdadeiramente produtiva.

Comparem-se, ligeiramente, as duas definições, tomando-se a de-
finição de Feuerbach como “definição-base” e a de Delmas-Marty como 
“derivada”. Do ponto de vista de uma análise interdisciplinar, a definição 
de Delmas-Marty é visivelmente acertada quando não pretende aderir à 
notória incompletude ensimesmada que ronda a ideia de sistema jurídico 
enquanto “único” ou prevalente regulador social. Resta saber se há possi-
bilidade de se pensar uma política a partir dessa ideia e se um ponto de 
corte puro e simples não é mais uma opção tática viável do que um reflexo 
de autofagia jurídica como pode inicialmente parecer a olhos incautos.

Ao suplantar o adjetivo repressivos como característica intrínse-
ca e sine qua non dos procedimentos referidos, a autora desloca um dos 
centros gravitacionais da ideia feuerbachiana, fincada a uma visão par-
ticular de fluxo de poder (estatal, exclusivamente) e de mecanismo con-
dutor (ordem jurídica, especialmente penal/punitiva) para esse fluxo. 

Já quanto à visão de Estado reator trazida na definição “base”, 
quase não é necessário evidenciar a guinada proposta pela definição 
“derivada” ao aduzir em substituição o termo corpo social – previsão 
de reações e adaptações que podem inverter a verticalidade estatal em 
múltiplos sentidos, inclusive em contra fluxo6. Poder-se-ia, igualmen-
te, frisar a colocação sintática da expressão “organiza respostas”, aliás, 
em detrimento do simples, mas substancial, “reage” do conceito inicial 
trabalhado, como detentora de um significado em si, justamente por 

5  DELMAS-MARTY. Os grandes sistemas de Política Criminal..., p. 42.
6  DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia – O 
Homem Delinquente e a Sociedade Criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 
1992. pp. 342 e seguintes.
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procurar aumentar o nível de discussão7 ao escapar de certo belicismo 
exclusivo contido na expressão de Feuerbach. 

Por fim, a substituição de crime por fenômeno criminal é pedra de 
toque que paga tributo a toda uma escola de matriz sociológica que des-
de Durkheim, especialmente, se ocupa de desbastar um incorreto amál-
gama entre conceitos díspares (mas tangenciais) como crime, violência 
e conflito (social)8.

Nesse cariz, é salutar a própria constatação da autora para com o 
fato de que correria risco de desaparecimento ou dissolução uma socie-
dade que contivesse meios e mecanismos para oferecer respostas abra-
sivas e equalizadoras para todas as incidências e categorias de desvios, 
sendo eles uma espécie de dado invariante crônico da existência social9 
e esse “organizar respostas” (polissêmicas e não exclusivamente esta-
tais) uma das tônicas da vida em sociedade.

7  “De maneira semelhante que uma regra tenha força de lei ou de tradição, quer 
simplesmente seja resultado de consenso, a tarefa de impingi-la pode ser o encargo 
de algum corpo especializado como a polícia ou o comitê de ética de uma associa-
ção profissional; a imposição, por outro lado, pode ser uma tarefa de todos, ou pelo 
menos a tarefa de todos no grupo que a regra se aplica. Muitas regras não são im-
postas, e, exceto no sentido mais formal, não constituem o tipo de regra em que estou 
interessado. Exemplos disso são as leis que proíbem certas atividades aos domingos, 
que permanecem nos códigos legais, embora não sejam impostas há 100 anos. (É 
importante lembrar, contudo, que é possível reativar uma lei não imposta por várias 
razões e recuperar toda sua força original, como ocorreu recentemente com rela-
ção às leis que regulam a abertura de estabelecimentos comerciais aos domingos 
em Missouri.) Regras informais podem morrer de maneira semelhante por falta de 
imposição. Estou interessado sobretudo no que podemos chamar de regras operan-
tes efetivas de grupos, aquelas mantidas vivas por meio de tentativas de imposição” 
(BECKER, Howard S. Outsiders – Estudos de sociologia do desvio. Trad. Mariz 
Luíza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 16).
8  BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Intro-
dução à sociologia do Direito Penal. 3. ed. Tradução de Juarez Cirino dos San-
tos. Rio de Janeiro: Revan/Instituto Carioca de Criminologia, 2002. p. 60.
9  DELMAS-MARTY. Os grandes sistemas de Política Criminal..., p. 64.
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Sem mencionar que, ao abrir a categoria com o uso simbólico do 
termo fenômeno, a definição aumenta o leque de possibilidades para se 
pensar os próprios pontos de tangência desses fatores que compõem 
o fenômeno (criminal). Fatores, esses, que não apenas dialogam com a 
ordem (social ou jurídica, por exemplo, enquanto desvio ou crime) de 
modo negativo ou prejudicado, como também, por vezes, de modo cons-
titutivo ou essencial, sob certo aspecto, pois10.

Para uma discussão ora proveitosa que “organize” o substantivo 
“política” no nome do conceito-objeto que se está investigando, é pre-
ciso admitir que a definição pensada por Delmas-Marty faz com que se 
desvele uma espécie de colapso epistemológico não necessariamente 
interessante para a produtividade da contenda: a imensidão (caótica) 
da quantidade de ramificações e elementos impassíveis de planificação 
total faz com que se chegue a um fracasso metodológico em lidar com a 
política criminal nos termos tradicionais de um objeto, se essa for a ideia. 
Sem falar que não necessariamente parece correto ou produtivo pensar 
em uma multiplicidade de focos de onde partam práticas que possam 
ser intituladas como produção ou exercício de “política(s) criminal(is)” 
sem concluir que estaríamos englobados em “política criminal” até em 
elementares ações cotidianas, se fosse o caso.

Se uma visão como a de Delmas-Marty traz “avanços” epistemológi-
cos em relação à (simplificada) versão de Feuerbach, por que o conceito-
-base do autor alemão ainda parece mais apropriado e mais produtivo?

Necessário, primeiramente, delimitar as nomenclaturas e as con-
formações para que não se confunda os âmbitos de interesse e abrangên-
cia: segundo Schmidt, podemos diferenciar acepções de política em – com 
base na doutrina anglo-saxônica que com ele seguirá no trato de vários 
temas aqui discorridos – três usos habituais: “polity”, “politics” e “policy”. 

Por “polity” se compreende a ordem jurídico-institucional, a es-
trutura administrativa do sistema, o “sistema de governo” e demais ele-
mentos que o autor situa como pertencentes ao aparato burocrático 
estatal. Com “politics”, se estaria definindo aquilo que usualmente de 
forma coloquial se entende por “política”: toda a discussão e os enfrenta-

10  Cf. MAFFESOLI, Michel. Dinâmica da Violência. Trad. Christina M.V. França. 
São Paulo: Revista dos Tribunais/Edições Vértice, 1987, especialmente pp. 13-29.
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mentos ideológicos que plasmam e segregam interesses relativos ao uso 
do poder político e às tomadas de decisões pelos governos. Já em “policy”, 
teríamos “os conteúdos concretos da política, as políticas públicas. Elas 
são “o Estado em ação, o resultado da política institucional e processual. 
As políticas que se materializam em diretrizes, programas, projetos e ativi-
dades que visam resolver problemas e demandas da sociedade. Pertencem 
à dimensão da policy as questões relativas às políticas de um modo geral: 
condicionantes, evolução, atores, processo decisório, resultados, etc.”11

Essa tripartição conceitual será de grande valia para o suporte da 
tese aqui apresentada e para, no momento, solidificar a divergência em 
relação à conceituação trazida por Delmas-Marty.

É essencial esclarecer que não se propõe uma leviana igualdade 
de conceitos relativos à política criminal (mormente como ela será aqui 
trabalhada) e as “políticas públicas”, se não que se reconhece a falta de 
identidade, plena, entre as definições e suas diferenças básicas. A pro-
posta é que se perceba a mesma estrutura, especialmente em relação à 
“motivação” e à “finalidade” dos atos políticos, de cunho a interligar os 
âmbitos de ingerência política e jurídico-penal. No viés que em sequên-
cia será explorado, uma política criminal poderia ter a mesma definição 
de uma política pública explicada por Caroline Bitencourt: meio, progra-
ma, medida através da qual existe uma atuação política para a realiza-
ção de objetivos socialmente relevantes12. 

Mas, tudo no seu devido tempo: ainda é hora de plasmar alguns 
aportes iniciais de raciocínio e, neste momento, seguir explicando as ra-
zões da inoperância de um conceito demasiadamente aberto de política 
criminal e de sua não adoção no presente trabalho.

A própria Delmas-Marty13 faz questão de diversificar ao nível do 
insuportável a quantidade de elementos que se revelam, ainda que de 

11  SCHMIDT, João Pedro. “Para entender as políticas públicas: aspectos concei-
tuais e metodológicos”. In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (org.). 
Direitos Sociais: desafios contemporâneos e políticas públicas. Santa Cruz do 
Sul: EDUNISC, 2008. pp. 2310-2311, Tomo 8.
12  BITENCOURT, Caroline Müller. Controle Jurisdicional de Políticas Públicas. 
Porto Alegre: Núria Fabris, 2013. p. 51.
13  DELMAS-MARTY, Os grandes sistemas de Política Criminal..., p. 4.
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forma distante, como passíveis de exploração por um estudo que vise 
o âmago de uma “política criminal” praticada ou considerada em um 
determinado campo de observação. Poder-se-ia pensar, com Delmas-
Marty, que (não sem razão), fora as típicas sanções criminais repressi-
vas e seus efeitos correlatos, por exemplo, sanções administrativas ou 
mesmo “sanções” não estatais de matiz puramente consuetudinário e/
ou relacional, se mesclam ao mesmo toque do entrelaçar (momentâ-
neo) de conceitos como crime (ilícito jurídico-penal como foi legislati-
vamente classificado, sem mais), e desvio (assim classificado por uma 
“normatividade” sociocultural)14.

É (ou seria) possível visualizar repressão (e mesmo punição) como 
resultado de relações de poder de uma raiz comum afim àquela estatal-pu-
nitiva em práticas sociais que não estão imantadas nem reguladas imedia-
tamente pela ordem jurídica15. Disso, igualmente não se tem dúvida.

14  “Encaramos a pessoa que comete uma transgressão no trânsito ou bebe um pou-
co demais numa festa como se, afinal, não fosse muito diferente de nós, e tratamos 
sua infração com tolerância. Vemos o ladrão como menos semelhante a nós e o 
punimos severamente. Crimes como assassinato, estupro ou traição nos levam a 
ver o transgressor como verdadeiro outsider [...] Observa-se com facilidade que 
diferentes grupos consideram diferentes coisas desviantes. Isso deveria nos alertar 
para que a possibilidade que a pessoa que faz o julgamento de desvio e o processo 
pelo qual se chega ao julgamento e à situação em que ele é feito possam todos estar 
intimamente envolvidos no fenômeno” (BECKER, Outsiders..., pp. 16-17).
15  Basta recordar a noção foucaultiana que abala um conceito de “poder” que 
seja unicamente coligado aos monopólios estatais dos exercícios de sujeição: 
“Isso significa que o poder não tem identidade. Não poderíamos localizar sua fi-
gura em instituições, em “aparelhos”, que sujeitariam os cidadãos a um Estado. 
Ele não é uno, sempre idêntico a si mesmo, mas efeito de uma multiplicidade de 
correlações de forças imanentes ao campo em que se exercem, e constitutivas des-
se campo. Por outro lado, ele não é uma estrutura, isto é, sua forma não é a da lei, 
da regra, mas a do jogo: através de lutas, afrontamentos, tenho transformação, 
inversão ou reforço da correlação de forças” (ESCOBAR, Antonius Jack Vargas. 
“Genealogia e Política”. In: RIBEIRO, Renato Janine (org.). Recordar Foucault: os 
textos do colóquio Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 210).
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Para a autora e os partidários dessa abertura ousada (mas um 
tanto inconsequente no sentido desagradável do termo), se, do ponto 
de vista jurídico-penal, o crime e suas consequências vão delimitados 
de modo estanque pelas leis penais e suas variantes, do ponto de vista 
político não se pode ter olhos apenas para a norma incriminadora para 
formular uma base conceitual para a política criminal, sob pena de re-
trocesso rumo à análise eminentemente jurídica do tema.

É preciso desde logo evidenciar que, após uma espécie de ressaca 
pós-moderna no que diz respeito à fusão de horizontes epistemológicos 
e procura de rompimento de fronteiras disciplinares, a ciência (jurídi-
ca, nesse caso) carece de um retroagir cuidadoso. Nem volta (impensá-
vel) a uma racionalidade superada (quando se pretende única16), nem 
ao medo da racionalização. Necessário notar que as possibilidades de 
uma abertura irrestrita dos pontos de vista conceituais, epistemológi-
cos e metodológicos podem ter tanto como consequências a amplitude 
de áreas de contato com os temas observados quanto a desintegração 
total de qualquer meio de análise certeira de um objeto. 

Falar do que uma política criminal se constituiria, portanto, seria 
situar a política do ponto de vista da policy, que agrega a noção a uma 
almejada ideia de discussão de estratégias administrativistas visando 
gestão de rumos. E não necessariamente significaria alienação e auto-
fagia (tão típicos, por exemplo, de certo pensamento jurídico acrítico). 
Não significaria ignorar a latência de todos dispositivos não evidentes 
ou mesmo pluralistas17que direcionam e muitas vezes conduzem o mo-
dus vivendi social de forma mais notável e profícua que a pretensamente 
superior “ordem jurídica”18.

16  MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: 
Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2004. p.  45.
17  SÁNCHEZ RUBIO, David. Pluralismo Jurídico e Emancipação Social. In: 
WOLKMER, Antônio Carlos; VERAS NETO, Francisco Q.; LIXA, Ivone Maria 
(orgs.). Pluralismo Jurídico. Os novos caminhos da contemporaneidade. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 54.
18  BÜLLESBACH, Alfred. Saber jurídico e ciências sociais. In: KAUFMANN, Arthur; 
HASSEMER, Winfried (org.). Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito 
Contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2009. p. 488 e seguintes.
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É possível, perfeitamente, conhecer e assentir para com o fato 
de que não se pode debater nesse tema apenas “escolhas legiferantes” 
(sem resumir, portanto, “política”, simplesmente à dimensão da polity 
burocrático-administrativa, ou, de forma mais errônea, aos “jogos” da 
politics), tendo do mesmo modo a consciência de que aspectos não ofi-
cial e eficazmente passíveis de gestão não possuem na política criminal 
seu campo mais propício de estudo e alocação.

Se política (no sentido aqui mais interessante, relativo ao univer-
so da policy) é fundamentalmente prática (ou praticada, exercida), não 
necessariamente se deveria catalogar a “política criminal” como objeto 
de pesquisa apreensível metodologicamente, se não que metodologizar 
e predefinir os contornos e argumentos que vão ingressar como embasa-
mento para a sua discussão. Política (no sentido que teria um termo como 
“política criminal”) é, e só pode ser, tomada de posicionamento quanto a19– 
e assim seria no que diz respeito a tudo o que compõe o centro e a perife-
ria dos mecanismos jurídicos de controle penal e dos mecanismos sociais 
que lhes são tanto correlatos como também independentes. 

O arcabouço administrativo-constitucional (polity) conforma e 
delimita as esferas de governo (politics) e suas possibilidades de ação 
concreta visando fins (policy). São nesses vetores que deve(ria) se ani-
nhar a discussão político-criminal. (Fazer) Política é propor valores20, e 

19  “As práticas discursivas caracterizam-se pelo recorte de um campo de projetos, 
pela definição de uma perspectiva legítima para o sujeito de conhecimento, pela 
fixação de normas para a elaboração de conceitos e teorias. Cada uma delas su-
põe, então, um jogo de prescrições que determinam exclusões e escolhas [...] As 
práticas discursivas não são pura e simplesmente modos de fabricação de discur-
sos. Ganham corpo em conjuntos técnicos, em instituições, em esquemas de com-
portamento, em tipos de transmissão e difusão, em formas pedagógicas, que ao 
mesmo tempo às impõem e as mantêm” (FOUCAULT, Michel. A vontade de saber. 
In: Resumo dos Cursos do Collège de France (1970-1982). Trad. Andréa Daher. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. pp. 11-12).
20  “Política criminal, portanto, como qualquer outra política, ao mesmo tempo 
uma forma de organização da vida social baseada na atribuição de poder que 
determina a repartição dos bens, garante as instituições em sentido amplo (a fa-
mília, a escola, a igreja...) e propõe valores; e uma ação, uma estratégia, um mo-
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apenas por isso se dá enfoque aqui a uma visão que parte de instrumen-
tos e regramentos estatais, não por outro motivo.

Nesse aspecto, é preciso frisar que a amplitude de definições como 
aquela, própria, oferecida por Delmas-Marty termina por criar uma es-
pécie de buraco negro: se “tudo” puder ser abarcado dentre a discussão 
político-criminal, se está diante de um entrave epistêmico que ao tentar 
romper as fronteiras monocromáticas da análise puramente jurídica, se 
dilui, simplesmente por incontinência conceitual. Passar-se-ia a conclu-
sões que não se mostram de todo absurdas, mas que impediriam o pro-
gresso de qualquer debate. 

Preferível a definição-base (Feuerbach) nesse aspecto, não por 
não se reconhecer o pluralismo e os contrafluxos das relações de saber-
-poder, mas sim por procurar estabelecer um recorte útil que procura 
diferenciar política criminal dos elementos que lhe serviriam de fomen-
to ou conteúdo (agendas). E também para vincular à ideia mais ao es-
tudo que toma como apoio as práticas legislativas correlatas (sem dar a 
elas qualquer crédito de univocidade nem ao Estado a exclusividade de 
trato legitimado do problema). 

A política criminal tem (ou precisa ter) caráter estratégico de 
gestão. Há elementos que importam para o debate político-criminal 
de forma indispensável, mas que, ao mesmo tempo, não podem com-
por o bojo nuclear do conceito de política criminal, uma vez que são 
sua ferramenta de trabalho e discussão21 ou mesmo objetos de uma 
“ciência” individualizada (para alguns22) e não parte do que seria a 
política (policy) em si.

vimento para atingir determinado objetivo” (DELMAS-MARTY, Os grandes siste-
mas de Política Criminal..., p. 44).
21  “Política criminal [...] é disciplina que oferece aos poderes públicos as opções 
científicas concretas mais adequadas para controle do crime, de tal forma a servir 
de ponte eficaz entre o direito penal e a criminologia, facilitando a recepção das 
investigações empíricas e sua eventual transformação em preceitos normativos” 
(SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo: Editora Revista dos Tri-
bunais, 2004. p. 41). Cf. MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 3. ed. 
Barcelona: PPU, 1995. p. 19. 
22  “A política criminal pode considerar-se, aliás, ciência aplicada: as decisões 
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Como pontua Juarez Cirino dos Santos, sem agregar, todavia, um 
caráter “simplista” para a afirmação: “A política criminal é o programa do 
Estado para controlar a criminalidade”23. Baratta complementa o debate, 
estendendo a noção para uma lida estatal com as “consequências” do cri-
me e igualmente sua “prevenção”24 – já inserindo o componente de policy 
que indica ingerência estatal planejada.

As definições aludidas anteriormente serão, sem dúvida, pontos 
de partida, sendo que é preciso unir, ainda, a elas alguns elementos 
também essenciais.

O enfoque “legiferante” quanto à política criminal, pois, não pre-
cisa ser coligado a um solipsismo e à alienação teórico-jurídicas prove-
nientes de uma visão positivista ultrapassada25 e “catedráulica” (como 

normativas que, de uma banda, lhe conferem a sua dimensão política, pressu-
põem, de outra, o conhecimento científico dos fenómenos que a decisão política 
tem por objecto e dos possíveis instrumentos a mobilizar e resultados pretendidos” 
(FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Os novos rumos da política criminal e o direito 
penal português do futuro. Revista da Ordem dos Advogados. Lisboa: Ordem dos 
Advogados, 1983. pp. 5-6).
23  CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Política criminal: realidades e ilusões do dis-
curso penal. Discursos Sediciosos. Crime, Direito e Sociedade. V. 7, n. 12, jul./dez., 
2002. Rio de Janeiro: Revan. p. 53.
24  BARATTA, Alessandro. Criminología y Sistema Penal. Montevideo/Buenos Ai-
res: B de F Editorial, 2004. p.152.
25  “Não se pode esquecer de que é possível, e até provável, que essa visão positivista 
do processo penal tenha surgido como uma dimensão crítica, talvez até utópica, 
como resposta a uma tendência autoritária, que precisava de limites. Provavel-
mente, para evitar o arbítrio e garantir o respeito aos direitos fundamentais dos 
cidadãos, tentou-se a criação de regras rígidas e pretensamente despidas de inte-
resses, ideologias e paixões. Todavia, essa forma de encarar o direito, e em especial 
o direito processual penal, como neutro, isto é, livre de juízos de valor, de ideolo-
gias, e descontextualizado, revela-se ingênua e perigosa: a uma, porque é impos-
sível conter o arbítrio a partir dos textos legais; a duas, pois os intérpretes passam 
a acreditar na possibilidade de atuarem no universo jurídico de forma objetiva, 
desvinculados de seus conceitos morais, políticos e, principalmente, de suas visões 
particulares de mundo e pulsões” (CASARA, Rubens R. R.; MELCHIOR, Antônio 



57

CAPÍTULO 1

frisava Lyra Filho26), mas sim vir com uma base qualificada que agrega 
estofo ao trato com a matéria prima legal27.

É preciso mais um alerta: se “política” (nos termos expostos) diz 
respeito ao uso de conceitos, práticas, estratégias, métodos, costumes 
e dados no ato de exercitar uma tomada de posicionamento de cunho 
propositivo ou gerencial, é imperioso abrir mão de uma ideia de pureza, 
plenitude, completude de um “conceito” de “política criminal” passível 
de verificação por um método estanque previamente definido. Seria 
preciso partir para a assunção de que, se do que aqui se fala é exercício 
gerencial, é preciso abandonar uma ideia de neutralidade. Política (ou 
políticas) criminal(s) significaria escolha de caminhos de gestão (ou in-
tenção de gerir, ao menos) de meios e dispositivos oficializáveis diante 
de certa postura ideológica28. Seleção de discursos. Eis que: “não há nos 

Pedro. Teoria do Processo Penal Brasileiro. Volume I. Dogmática e Crítica: concei-
tos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 4).
26  LYRA FILHO, Roberto. Por que estudar direito hoje? Brasília: Nair, 1984. p. 23.
27  “[...] a escolha de trabalhar somente as leis aprovadas é uma opção metodoló-
gica de trabalhar com o resultado final, o que permite não entrar diretamente nas 
questões sobre o processo legislativo e a dinâmica das relações políticas no Parla-
mento. O fato de trabalhar com a legislação aprovada e sancionada por um longo 
período fornece, portanto, um recorte específico e um caminho particular a este 
trabalho, o que, por outro lado, restringe os resultados desta pesquisa ao campo 
da produção normativa do Estado brasileiro na área de segurança pública e jus-
tiça criminal. É desta perspectiva que trataremos o material empírico analisado. 
Ou seja, o recorte deste trabalho é a produção normativa do Estado brasileiro com 
o objetivo de analisar quais são as políticas públicas de segurança e justiça crimi-
nal na contemporaneidade. Tal especificidade possui estes e outros limites, bem 
como estabelece um foco que possibilita dialogar com as interpretações produzi-
das até o momento sobre punição-políticas de segurança-justiça criminal a partir 
do banco de dados construído com as normas sancionadas no período descrito” 
(CAMPOS, Marcelo da Silveira. Crime e Congresso Nacional. Uma análise da Po-
lítica Criminal aprovada de 1989 a 2006. São Paulo: IBCCrim, 2010. p. 29).
28  “É preciso também evitar a falsa premissa de neutralidade. Reconhecendo que 
as inclinações ideológicas estão sempre presentes nas análises, explícita ou im-
plicitamente, o analista habilita-se à vigilância epistemológica necessária para 
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discursos nada que não seja um olhar que, por sua vez, é a expressão de 
uma modalidade de olhar. Todo olhar, deste modo, já é interpretação, po-
sição, lugar de vislumbre”29.

É difícil, pois, objetificar tudo o que teria préstimos no debate 
político-criminal, uma vez que política se faz, enquanto exercício. Já que 
se abre mão da errônea confusão entre manancial para a política (cri-
minal) e a política (criminal) em si, podemos enxergar o objeto em tela 
como a intencionalidade que engloba as opções e trocas do uso de con-
ceitos e ideias. A política criminal (enquanto policy praticada) espelha 
uma ideologia30, o que por sua vez espelha adoção de certos standar-
ds, concordância com certos pontos de vista, filiação a certos dogmas e 
comprometimento com certa episteme e suas correlações31 – o que, que 
desde todo um capítulo extenso da filosofia ocidental, não pode ser de 
forma rasa confundido com uma defesa de um subjetivismo rasteiro ou 
espécie de partidarismo sectário, senão que é reflexo de um perspectivis-

bem desenvolver sua investigação” (SCHMIDT, “Para entender as políticas públi-
cas”..., p. 2309).
29  BRANCO, Guilherme Castelo. Saber e poder em Foucault. Revista Brasileira 
de Filosofia, n. 179, out./dez. São Paulo: RT, 1995. p. 33.
30  “A análise das políticas públicas não pode ser feita de forma fragmentada nem 
isolada da análise mais geral sobre os rumos do Estado e da sociedade. As políti-
cas não são uma espécie de setor ou departamento com vida própria. Elas são o 
resultado da política (aqui, politics), compreensíveis à luz das instituições e dos 
processos políticos, os quais estão intimamente ligados às questões mais gerais da 
sociedade” (SCHMIDT, “Para entender as políticas públicas”..., p. 2309).
31  “Contra essa aproximação da justiça criminal à política geral, insurge-se com o 
argumento fundado na necessidade de uma neutralidade ideológico-política das 
entidades pertencentes ao foro judiciário, ou, por outras palavras, da necessidade 
de que a função de aplicação do Direito se mantenha distante das querelas do poder 
[...] Barreiros aponta o vício metodológico de que ela padece, consistente na ‘indevi-
da autonomização daquilo a que chama a política da lei relativamente à estrutura 
política tal qual ela resulta discutida e deliberada pelas instâncias soberanas do 
ordenamento constitucional’, ideia essa que se funda no suporte teórico de que a Lei 
é suficiente para determinar os critérios de actuação da Justiça” (FERNANDES, O 
processo penal como instrumento de política criminal..., pp. 47-48).



59

CAPÍTULO 1

mo necessário à condição do ser (no mundo) e do assumir escolhas como 
prática política por excelência32:

Neste sentido, qualquer “política” é comandada por uma ide-
ologia, se empregarmos o termo no sentido preciso definido 
por J. Baechler de “discurso orientado por meio do qual uma 
paixão busca realizar-se em um valor..., formação discursiva 
polêmica graças a qual uma paixão procura realizar um valor 
pelo exercício de poder em uma sociedade” [...]33.

No quesito, importante salientar que desde a colonização do pen-
samento jurídico por um positivismo que – tributário à lógica cartesiana 
de um lado e ao iluminismo-burguês-privatista de outro34 – agrega como 
padrões básicos a previsibilidade, a “calculabilidade” e a “confiabilida-
de” de seus preceitos e expedientes, é tabu indigesto o trato com agen-
das que incluem a filiação assumida quanto a posturas e locais de fala.

Como se a equidade, a proporcionalidade e a igualdade enquan-
to valores fundamentais da lida política estivessem no mesmo plano 
de discussão e fossem necessariamente antagônicas em todas as hipó-
teses à tomada de postura (escolha) do operador do direito (no caso, 
ao operador político-criminal). Nega-se, pois, qualquer valor à chicana 
argumentativa que opõe obrigatoriamente dados díspares como “im-
parcialidade” jurisdicional, “igualdade” constitucional, e outros, à mi-
litância quanto a posicionamentos críticos e pragmatismos embasados 
ideologicamente. Política (criminal) se exerce e a questão parece residir 
com mais conforto na possibilidade de discussão acerca dos parâmetros 
teóricos e práticos eleitos para imantar esse exercício.

Ou seja: é preciso conferir um valor em si à esfera jurídico-po-
lítica enquanto tarefa óbvia e necessária em certa medida, mas sem, 

32  DIVAN, Gabriel Antinolfi. Decisão Judicial nos Crimes Sexuais. O julgador e o 
réu interior. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. pp. 41-53.
33  DELMAS-MARTY, Os grandes sistemas de Política Criminal..., p. 44.
34  GRAU, Eros Roberto. Equidade, Proporcionalidade e Princípio da Moralida-
de. Crítica à Dogmática: dos bancos acadêmicos à prática dos Tribunais. Revista 
do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Volume 1, n. 3. Porto Alegre: Instituto de 
Hermenêutica Jurídica, 2005, pp. 17-19.
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do mesmo modo, torná-la um invólucro impermeável à sincronização 
com outras instâncias de poder que faz dela letra morta e um exercício 
técnico absurdo.

Com isso, se crê que definições político-criminais como aquela 
“abrangente” de Delmas-Marty – embora na direção certa, sob um en-
foque – acabam exibindo mais dificuldades conceituais do que ganhos 
com sua multiplicidade. Definitivamente, não se pode perder de alcance 
as franjas que necessariamente transbordam da colocação (do ponto de 
vista das práticas sociais, evidente que a configuração legal de “crime” 
conforma em alguns casos, estimula em outros e mesmo desloca a con-
figuração cotidiana e sociológica de desvio, para ficarmos com o mais 
direto exemplo). Mas tão obrigatoriamente quanto, não se pode – sob 
pena de esterilidade – guinar a definição de política criminal para além 
de suas limitações circunstanciais.

A discussão parece circundar essa problemática e utilizar-se des-
se padrão de conceituação, conforme é enfrentada por outros autores 
que discorrem sobre o tema, tal se trabalhará na sequência.

1.1.1 A POLÍTICA CRIMINAL DETENTORA DE FUNÇÃO E O SISTEMA JURÍDICO-PENAL: 
DIGRESSÕES E CONCEITUAÇÕES

Dito, por muitos, como fundador, ou maior expoente de correntes 
doutrinárias que colorem teorias punitivas, jurídico-filosóficas, proces-
suais e criminológicas, o “Dos delitos e das penas” de Beccaria é, segundo 
Liszt, a pedra fundamental da política criminal: a temática explorada 
por Beccaria é adágio universal relativo que visava entre outros enfo-
ques, uma preocupação com a assunção de uma racionalidade punitiva 
e executória enquanto estratégia. Corolário de um reformismo huma-
nitário pós-Inquisição, o texto de Beccaria traz a lição de que é preciso 
humanidade na visão do trato com o apenado e uma rigidez legislativa 
compatível com a ideia preventiva geral de desestímulo à reincidência e 
à própria prática delitiva original pelos não delinquentes.

Na ideia de Liszt, comentada por Salo de Carvalho, Beccaria35 te-
ria sido o ancestral teórico responsável pelo primeiro salto inicial e refe-
rência na autonomização de uma política criminal em si: 

35  (Sobre a “Finalidade das Penas”): “Da simples consideração das verdades até 
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O questionamento de Beccaria projeta a teoria do direito pe-
nal da estrutura meramente descritiva e submissa às funções 
declarativas da lei penal (perspectiva de lege lata) à busca de 
soluções para o problema da criminalidade (perspectiva de 
lege ferenda). Assim, o dinamismo imposto por Beccaria a par-
tir da propositura de princípios não apenas de análise, mas de 
reforma legislativa, faz nascer novo ramo nas ciências penais36.

No caso, a definição político-criminal como afeita ao estudo e dis-
cussão do bojo das leis que compõem o espectro punitivo em sentido 
amplo37 não significa singularizar e dogmatizar o discurso e “reduzi-lo” a 
problemática legalista, senão opção esquemática de estudo. Uma cons-
tatação simples, constatada, aliás, como necessidade política, inclusive:

A busca por um processo penal democrático passa pela com-
preensão de seu funcionamento como parte integrante do 
sistema de justiça criminal. Este entendimento, desdobra-
mento natural da dimensão política do processo penal, mo-
difica o olhar com que as categorias do processo penal devem 

aqui expostas, resulta evidente que o fim das penas não é atormentar e infligir 
um ser sensível, nem desfazer um delito já cometido. É concebível que um corpo 
político que, bem longe de agir por paixão, é o moderador tranquilo das paixões 
particulares, possa abrigar essa inútil crueldade, instrumento do furor ou do fa-
natismo, ou dos fracos tiranos? Podem os gritos de um infeliz trazer de volta, do 
tempo sem retorno as ações já consumadas? O fim, pois, é apenas impedir que 
o réu cause novos danos aos seus concidadãos e dissuadir os outros de fazer o 
mesmo. É, pois, necessário, escolher as penas e os modos de infligi-las, que, guar-
dadas as proporções, causem a impressão mais eficaz e duradoura nos espíritos 
dos homens, e a menos penosa no corpo do réu” (BECCARIA, Cesare. Dos delitos 
e das penas. 6. ed. Trad. Lúcia Guidicini, Alessandro Berti Contessa. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. p. 62).
36  CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil (estudo crimino-
lógico e dogmático da lei n. 11.343/2006). 5. ed. Ampliada e atualizada. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 87.
37  CARVALHO, Salo de. Em defesa da Lei de Responsabilidade Político-Crimi-
nal. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ano 16, n. 193. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais/IBCCrim, 2008. p. 8.
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ser concebidas. Como consequência, o estudo do processo 
penal deve ser realizado tendo em conta o impacto e influ-
ência recíproca que cada teoria, decisão, conduta ou dispo-
sitivo legal tem em relação a todos os restantes ramos que 
integram o sistema criminal38.

Justamente, propõe-se aqui, desde logo, uma correção teórica 
que vai guiar, quanto ao tema, o texto por inteiro: geralmente quando 
se trabalha a ideia de política criminal a discussão não raramente se 
limita à problematização de leis incriminadoras, suas penas atinentes 
e critérios de descriminalização ou não. Há uma espécie de vício de 
linguagem (que é também um vício teórico) de considerar uma rela-
ção univitelina entre política criminal e leis penais (materiais), exclu-
sivamente, o que parece equivocado – especialmente diante da noção 
político-criminal que será abordada.

Assim, é preciso que se amplie a discussão nesse ponto, partindo 
para a caracterização de um conceito-chave fundamental para prosse-
guir neste estudo: não há nenhum óbice em assumir que tudo o que se 
fala em relação à política criminal focalizando o “direito penal” ou as 
“normas punitivas”, em si, pode ser tranquilamente alargado para um 
âmbito maior, o qual pode incluir não apenas as normas punitivas (o di-
reito penal como um todo), mas também todas as etapas que indicam o 
feixe de atuação estatal específico e calcado legislativamente, no mister. 
Assim, englobadas (sem borrar suas distinções fundamentais) a persecu-
ção penal, o processo penal, a execução penal e todos seus dados correla-
tos e atores respectivos dentre aquilo que, pode-se denominar, para fins 
de estudo político-criminal, como sistema jurídico-penal.

Necessário, antes de se prosseguir, esclarecer que o batismo da 
denominação aqui adotada cabe a Hassemer39 e se aproxima, igual-
mente, daquilo que Zaffaroni, Alagia e Slokar chamam simplesmente 
de “sistema penal”40.

38  CASARA; MELCHIOR. Teoria do Processo Penal Brasileiro..., p. 32.
39  HASSEMER, Winfried. Introdução aos Fundamentos do Direito Penal. Tradu-
ção (da 2ª edição alemã, revista e ampliada): Pablo Rodrigo Aflen da Silva. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2005. pp. 416-417.
40  “Por sistema penal se entiende el conjunto de agencias que operan la criminali-



63

CAPÍTULO 1

Pode-se, desse modo, sem qualquer inibição, falar de forma mais 
alargada, englobando também dentre a matéria político-criminal, 
todo e qualquer aspecto relativo ao sistema jurídico-penal e seu arca-
bouço legal – inclusive o processo e suas regras procedimentais, como 
preconiza Fernandes: “Propõe-se, pois, a inserção do processo penal no 
âmbito geral da política criminal, de modo que na sua estruturação se 
levem em conta também as intenções político-criminais que orientam o 
Sistema Jurídico Penal como um todo”41.

Conforme Cirino dos Santos, “o núcleo do programa de política cri-
minal do Estado para controle da criminalidade é representado pelo código 
penal”, sendo que o instrumento básico de política criminal de qualquer 
sistemática penal “é constituído pelas penas criminais”42. Acompanha-se 
a lição para evidenciar o fato de que há uma espécie de gravitação nuclear, 
logicamente, do tema, em relação ao direito penal (material) e às penas, 
em si. Procura-se, no entanto, ousar afirmar que o núcleo, por mais que se 
encontre no eixo central da discussão, não corresponde ao todo, podendo 
haver acréscimos que não desvirtuam a ideia manifestada.

Não se pode continuar sem deixar claro que essa é uma atribui-
ção de classificação que jamais foi pacífica ao longo da história. Se para 
Roxin é uma acoplagem perfeitamente possível – e necessária43 (e pa-

zación (primaria y secundaria) o que convergen en la producción de ésta. En este 
entendimiento, cabe hablar de sistema en el elemental sentido de conjunto de en-
tes, de sus relaciones recíprocas y de sus relaciones con el exterior (o ambiente), y 
nunca como símil biológico, de órganos del mismo tejido que realizan una función, 
puesto que estas agencias no operan de modo coordinado sino por compartimen-
tos estancos, o sea, cada una conforme a su propio poder, con sus propios intereses 
sectoriales y controles de calidad respectivos” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALA-
GIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Derecho Penal. Parte Geral. 2. ed. Buenos 
Aires: EDIAR, 2002. pp. 18-19).
41  FERNANDES, Fernando. O processo penal como instrumento de política crimi-
nal. Coimbra: Almedina, 2001. p. 54.
42   CIRINO DOS SANTOS, “Política criminal: realidades e ilusões do discurso 
penal”..., p. 53.
43  “A unidade sistemática entre política criminal e direito penal, que no meu en-
tender também deve ser realizada na construção da teoria do delito, é somente o 
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rece indubitável essa constatação) – era inaceitável para Liszt e tantos 
outros pensadores, para quem as normas e funcionalidades processuais, 
por exemplo, deveriam ficar fora de todo espectro de destinação políti-
co-criminal, bastando que o processo fosse bem acabado em um forma-
lismo dotado de coadunação sistemática44. 

A noção que será aqui posteriormente trabalhada de política cri-
minal, bem como os vindouros aportes sobre a instrumentalidade pro-
cessual, dá o tom, entre outros fatores, da preferência pela posição de 
Roxin em detrimento da opinião antagônica, que, quanto ao tema, pare-
ce em muito superada e impossível de ser assumida.

Como pontua Fernandes: 

Não faltarão vozes a bradar no sentido da preferência por 
um processo penal isento de toda a orientação político-cri-
minal, dogmaticamente fechado, com o fundamento de que 
a introdução da mencionada orientação pode pôr em risco 
a segurança jurídica e a consequente função proctetora da 
liberdade individual atribuída ao processo penal. Uma afir-
mação dessa natureza teria a sua validade comprometida em 
virtude de se fundar em premissas equivocadas. Desde logo, 
como foi ressaltado, não estamos diante de uma hipótese de 
oposição, na qual um dos factores excluiria o outro45. 

Certamente, para evitar apropriações equivocadas e teses em 
brutal contrariedade ao que aqui vai defendido, importante salientar 
que quando se inclui o processo penal – como será fundamentalmente 
trabalhado ao longo dos demais tópicos do presente capítulo – não se 
está pugnando pela ideia de que ele seja um mero cumpridor de ideais 
políticos criminais sem possuir um caráter próprio e institutos próprios 
que lhe conferem uma (determinada e específica) índole. Nem, muito 

cumprimento de uma tarefa que é colocado a todas as esferas de nossa ordem Jurí-
dica” (ROXIN, Claus. Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal. Trad. Luís Greco. 
Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000. p. 22). E quando fala em todas as esfe-
ras, o autor alemão inclui o sistema jurídico-penal de modo integral, apontando 
igualmente o processo penal.
44  FERNANDES, O processo penal como instrumento de política criminal..., pp. 43-44.
45  FERNANDES, O processo penal como instrumento de política criminal..., p. 45.
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menos, se está abrindo mão de institutos próprios de direito processual 
(penal) que, imantados constitucionalmente, não comportam “discus-
são” e/ou mitigação de sua (real) instrumentalidade (conforme se verá, 
infra). Está-se falando da pertença político-criminal do processo penal 
relativamente a um conceito revisitado de política criminal e jamais re-
lativamente a uma noção de processo como integrante de um reles con-
tinuum destilado de um ius puniendi como motriz. Esses fatores, no mo-
mento oportuno, tornarão à baila. Mas importante, aqui, a referência.

O que se pretende é a inclusão da discussão das várias etapas, 
agências, agentes, práticas e saberes compositores do sistema jurídico-
-penal em meio ao debate político-criminal, uma vez que não se pode 
permanecer acreditando que a discussão se encerra entre os contor-
nos e intencionalidades da lei penal (material), tendo-se o processo 
ou a atuação policial-investigativa, por exemplo, como meros expe-
dientes de aplicação dogmática dos ditames políticos imiscuídos na(s) 
norma(s)incriminadora(s).

Pensa-se, portanto que, especialmente no presente subtópico 
(bem como em todo o restante da obra), quando se trabalha com o “di-
reito penal” enquanto desaguadouro de uma “política criminal”, se pode 
abrigar (guardadas as proporções e as menções específicas) tranquila-
mente normas relativas a outros momentos componentes do sistema, 
como aquelas “processuais”, por exemplo.

Feito o devido aviso, oferta-se, pois, uma revisita à clássica concei-
tuação dada por Liszt a partir do adágio famoso de que “O direito penal 
é a barreira intransponível da política criminal” e a seu contraponto ex-
posto por Roxin: o apartar da política criminal enquanto racionalidade 
por trás da incidência de atuação penal-estatal é noção que traz em si a 
semente de sua própria e necessária desconstituição46.

A partir da ideia positivista lisztiana se poderia pensar em uma 
orientação político-criminal para o direito que, ao reverso, não a coloca 
como simples fonte ideológica seminal de um sistema que logo após vai 
barrá-la em prol de uma unidade técnico-dogmática. Fica aberta a bre-
cha para se pensar em – por que não? – uma política criminal enquanto 

46  ROXIN, Claus. Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal..., pp. 1-3.
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elemento conformador de realidade e de ideologias em um sistema que, 
solitário, é puro exercício inútil de técnica47.

Nesse sentido ela, a política criminal, não estaria apenas posicio-
nada enquanto campo de busca de posturas para incentivar a atuação 
de um sistema completo e fechado sobre um determinado ponto, mas 
sim como finalidade prática a orientar os meandros do sistema e os pró-
prios objetivos do mesmo.

Na ideia de Roxin, a política criminal poderia ser o estandarte que en-
fim ajudaria no rompimento com o positivismo clássico que promove o ba-
nimento das esferas social e política da sistemática jurídica48. Com o autor, 
se pode pensar em um direito penal que se alimenta da política criminal e a 
ela presta contas na missão de realizar objetivos planificados de antemão:

De todo o exposto, fica claro que o caminho correto só 
pode ser deixar as decisões valorativas político-criminais 
introduzirem-se no sistema do direito penal, de tal forma 
que a fundamentação legal, a clareza e previsibilidade, 
as interações harmônicas e as consequências detalhadas 
deste sistema não fiquem a dever nada à versão formal-
-positivista de proveniência lisztiana. Submissão ao direi-
to e adequação a fins político-criminais (kriminalpolitische 
Zweckmassigkeit) não podem contradizer-se, mas devem 
ser unidas numa síntese, da mesma forma que Estado de 
Direito e Estado Social não são opostos inconciliáveis, mas 
compõem uma unidade dialética: uma ordem jurídica sem 
justiça social não é um Estado de Direito material, e tam-
pouco pode utilizar-se da denominação Estado Social um 

47  “Uma outra crítica direciona-se contra a espécie de dogmática resultante da 
dicotomia lisztiana entre direito penal e política criminal: se os questionamen-
tos político-criminais não podem e não devem adentrar no sistema, deduções que 
dele corretamente se façam certamente garantirão soluções claras e uniformes, 
mas não necessariamente ajustadas ao caso. De que serve, porém, a solução de 
um problema jurídico, que apesar de sua linda clareza e uniformidade é político-
-criminalmente errada? Não será preferível uma decisão adequada ao caso con-
creto ainda que não adequada ao sistema?” (ROXIN, Política Criminal e Sistema 
Jurídico-Penal..., p. 7).
48  ROXIN, Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal..., p. 12.
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Estado planejador e providencialista que não acolha as ga-
rantias de liberdade do Estado de Direito49.

O que o doutrinador alemão propõe é uma visão bastante diferen-
te daquela, embebida sociologicamente, discutida por Delmas-Marty, e 
que, guardadas também algumas ressalvas que serão expostas, parece 
mais conectada com a ideia que se procurará ora defender.

Em síntese, a premissa roxiniana diz para com o fluxograma in-
dicado por um direito penal (e aqui a exposição se furta novamente das 
óbvias diferenciações e volta a estabelecer que se poderia aplicar a mes-
ma lógica para o sistema – como um todo, englobando também o pro-
cesso penal, por exemplo) que seria uma espécie de transferência para 
a letra da lei e para a derivada dogmática aportes políticos criminais50, 
visto no seguinte formato: uma criminologia (empirismo) como geradora 
de “anseios” político-criminais que seriam deduzidos juridicamente sob 
a forma das leis fundantes do sistema. O autor situa que com a clareza 
conceitual (das leis componentes do sistema), a proximidade da “reali-
dade” (decantada da criminologia) e a “finalidade” político-criminal dos 

49  ROXIN, Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal..., p. 20.
50  “O direito penal é muito mais a forma, através da qual as finalidades político-
-criminais podem ser transcritas para o modo da vigência jurídica. Se a teoria 
do delito for construída neste sentido, teleologicamente, cairão por terra todas 
as críticas que se dirigem contra a dogmática abstrato-conceitual, herdada dos 
tempos positivistas. Um divórcio entre construção dogmática e acertos Político-
-criminais é de plano impossível, e também o tão querido procedimento de jogar o 
trabalho dogmático-penal e o criminológico um contra o outro perde seu sentido: 
pois transformar conhecimentos criminológicos em exigências político-criminais, 
e estas em regras jurídicas, da Lex lata ou ferindo, é um processo, em cada uma 
de suas etapas, necessário e importante para a obtenção do socialmente correto. 
Uma tal introdução da político-criminal no campo jurídico da ciência do direi-
to penal não acarreta a desistência ou relativização do  pensamento de sistema, 
cujos rendimentos para a clareza e segurança jurídicas são indispensáveis; pelo 
contrário, um sistema teleológico como o aqui esboçado deixa transparecer as es-
truturas internas de determinado ramo do direito, que só podem estar no mundo 
normativo, de modo muito mais nítido que um sistema deduzido de axiomas ou 
abstrações” (ROXIN, Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal..., pp. 82-83).
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expedientes legais são unidos, e, apenas assim, se tornam os ingredien-
tes de um encadeamento frutífero51.

Pode-se acompanhar o autor no que diz respeito à ideia de que 
é em aportes legitimadores da própria existência de ambiente para se 
pensar uma conduta punível (o dado de “realidade”), no caso de direito 
penal material, que devemos buscar o fundamento de uma norma que 
integre o sistema de maneira legítima52.

Logicamente é um terreno onde se precisa transitar com cautela. 
Especialmente quanto ao incontável número de críticas que podem ad-
vir quanto a uma visão de ordem legal como mera “mandatária” político 
criminal, e especialmente ainda no que tange ao reflexo disso na condu-
ção e no trato teórico, interpretativo e aplicativo das normas.

A preocupação de certa – autorizada – doutrina penalista é das 
possibilidades nefastas de um “esvaziamento” axiológico que pode se 
configurar se adotada integralmente a tese roxiniana, como se as de-
mandas político-criminais pudessem ultrapassar e destruir qualquer 
valoração per se que se possa verificar na verificação de um instituto 
dogmático, seu fundamento maior de existência, e em seu histórico dog-
mático de lida e hermenêutica. Preocupação relevante, pois, com uma 

51  ROXIN, Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal..., p. 28.
52  “El dirección del legislador a establecer penas, el ius puniendi, se desprende del 
art. 74 n.° 1 GG, pues la atribución que allí se hace del Derecho penal al campo de la 
legislación concurrente  permite reconocer que el legislador constitucional presupo-
ne la existencia de un derecho del Estado a penar. Pero con ello aún no se ha dicho 
nada sobre cómo tiene que estar configurada una conducta para que el Estado esté 
legitimado a penarla. Esta es la cuestión acerca del ‘concepto material de delito’, es 
decir, de la cualidad en cuanto a contenido de la actuación punible [...] Mientras 
que mediante el ‘concepto formal de delito’, que se discute en los primeros parágrafos 
de este libro, la conducta punible sólo es objeto de una definición en el marco del 
Derecho positivo, el concepto material de delito se remonta más atrás del respecti-
vo Derecho penal codificado y pregunta por los criterios materiales de la conducta 
punible” (ROXIN, Claus. Derecho Penal. Fundamentos de la estructura de la teoría 
del delito, Parte General, Tomo I. Trad. Diego-Manuel Luzón Pena, Miguel Díaz y 
García Conlledo, Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997. p. 51).
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concepção de bem jurídico e com uma visão de direito penal com carac-
teres substanciais próprios a serem preservados53.

Primeiramente, como pontuam Zaffaroni et al., importante dei-
xar claro que perceber as estruturas em uma plataforma “unificada” for-
mando o sistema jurídico-penal não pressupõe a supressão ou exclusão 
de seus conceitos, aportes, premissas e graus básicos de atuação54.

Importante, também, salientar que há dois papéis fundamentais 
que contribuem na travessia dessa encruzilhada frente às configurações 
do sistema jurídico-penal ou enquanto receptor e serviçal de uma ideia 
político criminal ou como protetor de bens-jurídicos valiosos de acor-
do com uma visão de justo que exibem valor em si. O primeiro é o da 
ordem constitucional e o outro é o da criminologia. Sobre o papel do 
enfoque criminológico na questão, tratar-se-á em tópico seguinte, razão 
pela qual vai, por hora, comentando brevemente a questão do âmbito de 
incidência penal e seu trato constitucional.

Não se pode partir de um pessimismo que se limita a colapsar 
qualquer sistema teórico proposto e se resume a enumerar falhas com-
prometedoras a todo instante como se não houvesse pontos cegos e rup-
turas em qualquer tipo de construção teórica ou ideologia tomada para 
análise detida. Bom estabelecer essa ressalva para mostrar que tanto 
um “direcionamento político-criminal” do desígnio gerador de leis e ex-
pedientes do sistema quanto uma metodologia calcada na visão de leis 
penais exclusivamente “protetoras de bens jurídicos” podem conduzir a 
um mesmo e tenebroso caminho, se mal utilizadas55.

53  Cf. D´ÁVILA, Fábio Roberto. Aproximações à teoria da exclusiva proteção de 
bens jurídicos no direito penal contemporâneo. In: GAUER, Ruth Maria Chittó 
(org.). Criminologia e sistemas jurídico-penais contemporâneos II.  Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2011. p. 199. FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito Penal – Parte Ge-
ral. São Paulo: RT, 2007. p. 268-269. 
54  ZAFFARONI; ALAGIA; SLOKAR. Derecho Penal. Parte Geral..., p.19.
55  No exemplo da discussão no âmbito da dogmática penal, Prado alerta que 
uma visão convenientemente distorcida de bem jurídico fora espectro para 
a contaminação político-criminal fascista no direito penal alemão a partir 
da chamada “Escola de Kiel” (PRADO, Luiz Régis. Bem Jurídico-Penal e Cons-
tituição”. 2. ed. Revista e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 
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É possível defender a visão roxiniana de política criminal, sem, 
contudo cair ou mesmo abandonar-se à “armadilha” da qual houve alar-
me pela doutrina penalista que lhe oferece a mais interessante e pro-
fícua crítica: não se pode entender que uma política criminal (tal uma 
misteriosa entidade) venha a ditar rumos ideológico-legislativos sem 
qualquer tipo de afetação democrático-constitucional (considerando o 
sistema onde se está inserido, cuja constituição elege uma gama valores 
inalienáveis e extremes de discussão) nem qualquer limite frente a cate-
gorias e valores próprios relativos à técnica e às construções dogmáticas 
atinentes à matéria tratada.

Escolher critérios para imputação ou descriminalização de con-
dutas, âmbitos de incidência de discricionariedade do magistrado (ou 
mesmo morfologias procedimentais56), e ainda regramentos atinentes 
ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade e seus regimes 
atrelados, são atividades que recorrem a uma visão macro do sistema, 
tributária a uma ideologia que se coliga a uma prática ou visão de po-
lítica criminal. Assumir isso não significa automaticamente colocar em 
questão ou afastar os valores, os estamentos teóricos particulares e os 
instrumentos do próprio sistema em tela, senão usá-los conveniente-
mente (ou mesmo questioná-los diante de opções diversas, sempre limi-
tados por um horizonte de indagação possível, que não fira de morte o 
lastro democrático-constitucional57).

36). Marinucci e Dolcini fazem ressalva ainda mais notável quanto à própria 
transformação do conceito de bem jurídico em instrumento totalitário, caso 
não haja uma conformação/hermenêutica constitucionalizada e uma escolha 
de viés que leve em conta a ofensividade e os valores democráticos plasmados 
para o trato com fatores como elaboração de leis incriminadoras e imputação 
penal (Cf. DOLCINI, Emilio; MARINUCCI, Giorgio. Constituição e escolha de 
bens jurídicos. Revista Portuguesa de Ciência Criminal. Ano 4, Fascículo 2, abril-
-junho de 1994. Lisboa: Editorial Notícias, pp. 154-155).
56  LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 9. ed. Revista e atualizada. São Pau-
lo: Saraiva, 2012. pp. 921 e seguintes. Cf. CORDERO, Franco. Procedura Penale. 
5. ed. Milano: Giufré, 2000.
57  “Por tudo isso – e permito-me insistir nesse ponto – discutir as condições de pos-
sibilidade da decisão jurídica é, antes de tudo, uma questão de democracia. Conse-
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Congruências, institutos e elementos particulares dos sistemas 
jurídicos (rectius: do sistema jurídico-penal) estão, não “aparentemente”, 
mas diretamente ligados à ordem constitucional, e não parece que haja al-
guma real ameaça a essa premissa se for assumido que a política criminal 
deve ser a plataforma de discussão dos direcionamentos do(s) sistema(s) 
– desde que se esteja falando de uma política que guarde a observância 
a certas cláusulas e valores. Nesse aspecto, é perfeitamente possível ver 
que há um nítido nível de discussão político-criminal que não necessaria-
mente se imiscui nos mecanismos internos dos sistemas que visa afetar. 
E quando procura se imiscuir e faz desses próprios mecanismos o obje-
to de discussão, é hora de trazer a lume o arcabouço constitucional, seu 
núcleo duro principiológico, os limites e as possibilidades semânticas de 
ampliação e retração da letra do texto e suas ordens e mandamentos para 
questionar se a legitimidade reside nessas construções ou mecanismos 
ou na ideia de sua conformação ou alteração.

Emprestando da doutrina penalista uma noção elaborada para a 
discussão sobre a dignidade constitucional de certos bens jurídicos, po-
demos facilmente perceber que existe uma gama desses bens que é pas-
sível de tutela (penal, no caso), sem que isso signifique que haja carência 
ou obrigatoriedade para com a mesma tutela58.

Há um nicho de discussão eminentemente político-criminal e 
(é preciso ser dito sem que isso acarrete assombro ou cinismo) ideoló-
gico entre essas fronteiras limitadoras objetivando a condução do(s) 

quentemente, deveria ser despiciendo acentuar que a crítica à discricionariedade 
judicial não é uma ‘proibição de interpretar’. Ora, interpretar é dar sentido (Sinne-
bung). É fundir horizontes. É o direito composto por regras e princípios ‘comanda-
dos’ por uma Constituição” (STRECK, Lênio Luiz. O que é isto – decido conforme 
minha consciência? 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 93).
58  Como vão exprimir Dolcini e Marinucci na obra já citada (p. 191) e como vai 
igualmente sugerir Mantovani quanto a uma ideia de orientação constitucio-
nal de tutela (in MANTOVANI, Ferrando. Principi di Diritto Penale. Padova: CE-
DAM, 2002.  pp. 84-85), discussão limitada pelas categorias próprias do sistema 
por um lado, e pela também constitucionalmente firmada “irrenunciabilidade” 
de tutela penal por outro, em alguns casos. Quanto a este último aspecto, cf. 
FELDENS, A constituição penal..., pp. 77-79.
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sistema(s) para uma realidade determinada (ou idealizada). Não nos 
parece que conferir crédito às premissas de Roxin é algo que possa ser 
feito sem ingenuamente ignorar os descaminhos aos quais podemos ser 
conduzidos por esse viés.

Dizer que cabe à política criminal orientar o norte de uma siste-
mática visando finalidades que lhes são ideologicamente atreladas não 
obrigatoriamente passa por gerir inconsequentemente de fora a regula-
ção interna e dissolver os conceitos desse sistema, pois.

1.1.2 POLÍTICAS “SOCIAIS” E POLÍTICA CRIMINAL ENQUANTO “EXTREMA” RATIO: 
 A FRONTEIRA NEGATIVA

Por tudo isso, essa magnitude da área de debates possíveis, se-
gue sendo perturbadora a ideia de simplesmente “retroagir” ao conceito 
supostamente castrado de agendas legislativas direcionadas ao sistema 
(criminal), pura e simplesmente, como exclusivo ambiente da política 
criminal, ainda que a roupagem caia bem. O que fazer com o imenso 
campo de influência e a multiplicidade de objetos antes desnudada por 
Delmas-Marty, e mesmo com as derivações de uma política criminal 
democrático-constitucional “orientadora” do Direito Penal, como em 
Roxin? A resposta, por hipótese, pode se dar em tom negativo.

Não há dúvidas de que a proposta centralizadora do conceito de 
política criminal ao redor do núcleo composto pelas escolhas legislati-
vas e pelo exercício político de ideias de um ou outro mote não pode se 
dar o luxo de, por redução metodológica de complexidade, simplesmen-
te ignorar os fatores não diretamente ligados à promulgação e vigên-
cia de leis como simples “elementos de influência”. É preciso, pois, em-
preender estudo crítico cuidadoso em relação à conceituação proposta 
pelo próprio Franz Von Liszt no que diz respeito à ideia de que os meios 
do controle estatal que visam trabalhar com o criminoso e suas práticas 
e consequências correlatas são política criminal, ao passo que o resto, 
ainda que assumidamente relativas a questões de impacto na etiologia 
criminal, seria classificado como políticas sociais59.

59  LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal alemão, volume I. Prefácio de Ed-
son Carvalho Vidigal. Trad. José Hygino Duarte Pereira. Brasília: Senado Fede-
ral, Conselho Editorial: Superior Tribunal de Justiça, 2006. pp. 112 e seguintes.



73

CAPÍTULO 1

Sabidamente, não apenas práticas legislativas (e “políticas”, em 
geral) de ordem a regular as normas incriminadoras, os procedimentos 
processuais e as regras atinentes à execução penal são pauta legislativa 
de importância fundamental para a questão, como também o são uma 
série de matérias-alvo de legislação e implementos políticos (em sentido 
amplo). No caso de temáticas relativas à (exemplo) mobilidade urbana, 
rede educacional, níveis de controle público de operações financeiras, 
opções de lazer para a população e amplitude do espectro de cobertura 
hospitalar, a relação com a política criminal é legislativamente mediata, 
mas factível e sociologicamente evidente60.

Há inclusive medidas administrativas e legiferantes que visam um 
objetivo de política criminal, muito embora cuidem de regular elemen-
tos não necessariamente compositores do sistema jurídico-penal em si61. 
Tangerino, em divisão similar, classifica igualmente como “políticas pú-
blicas de segurança” as ingerências estatais que não dizem respeito ao 
“controle formal” (“polícia, leis penais, etc.”), mas dão conta de fatores 
coligados, mesmo que a princípio “estranhos” ao debate político-crimi-
nal: “educação, habitação, transporte público, intervenção urbanística”. 
Tudo isso para asseverar o absurdo erro de se acreditar em uma “coin-
cidência semântica entre política criminal (assim entendido o conjunto de 
medidas adotadas para a repressão e a prevenção do delito) e política pe-
nal (assim entendido o conjunto de medidas de reforço ou ampliação do 
sistema de justiça criminal)”62.

Temos aqui, quanto ao eixo temático em foco, uma tripartição de 
expedientes político-legal-administrativos que podem tanto ter como 
alvo (a) o próprio sistema jurídico-penal (no caso, por exemplo, de uma 

60  BASOMBRÍO IGLESIAS, Carlos. ¿Que Hemos Hecho? Reflexiones sobre res-
puestas y políticas públicas frente al incremento de la violencia delincuencial 
en América Latina. Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center. 
Trabajo en progreso, 2010. pp. 8-9.
61  Cf. BIDERMAN, Ciro; MELLO, João Manoel Pinho de; SCHNEIDER, Alexandre. 
Dry Law and Homicides: Evidence from the Sao Paulo Metropolitan Area. The 
Economic Journal. Volume 120. Issue543. Royal Economic Society: Oxford, 2010.
62  TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Crime e Cidade. Violência Urbana e a Esco-
la de Chicago. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 150.
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norma que incrimine uma conduta criando um novo tipo penal inte-
grante do sistema ou a construção de um novo estabelecimento prisio-
nal em uma dada localidade); (b) algum outro aspecto da vida social, 
mas visando alguma finalidade legitimamente político-criminal (por 
exemplo, a inclusão de projetos de mediação familiar e social e áreas de 
alto índice de incidência de crimes violentos, como forma de procurar 
prevenir a conflituosidade geradora de ilícitos penais e suas consequên-
cias); e (c) aspectos que não dizem respeito imediato nem trazem inten-
ção clara e assumida de ter reflexos sentidos no sistema jurídico-penal 
nem buscam atingir esse papel de forma exposta e motivada – embora 
certamente possam em algum momento específico vir a gerar pontos de 
fricção com esse sistema (aumento/diminuição de tributação de certos 
produtos, normas reguladoras de união matrimonial, por exemplo)63.

É nesse viés que se concebem políticas sociais, como no entendi-
mento de Ayos – “el campo de las intervenciones sociales del Estado que 
encuentran su especificidad en orientarse de manera directa las condicio-
nes de vida e su reproducción” – âmbito passível (logicamente) de inter-
secção com políticas criminais e que com ela promove trocas e trânsitos 
(ainda que não necessariamente precise com ela se confundir)64.

Parece que, ao legislar e interferir na vida social visando especi-
ficamente o trato com o sistema jurídico-penal em seus quatro nichos 
básicos e nos elementos que ao redor deles gravitam e/ou ao procurar o 
implemento de medidas que lidem com elementos diversos, mas visan-
do resultados que atinjam categoricamente o sistema, o Estado está pra-
ticando intervencionismo que pode ser definido como política criminal.

A forma não imediata não dotada de finalidade específica faz com 
que outras ações estatais não façam parte daquilo que se entende por 
política criminal, bem como reação eminentemente social não vai en-

63  Cf. MELLO, João Manoel Pinho de; SOARES, Rodrigo; CHIODA, Laura. Spillo-
vers from Conditional Cash Transfer Programs: Bolsa-Família and Crime in 
Urban Brazil. IZA Discussion Paper Series. Discussion paper n. 6371, feb. 2012. 
Disponível em: <http://ftp.iza.org/dp6371.pdf >. Acesso em: 19 jun. 2012.
64  AYOS, Emilio Jorge. Delito y Pobreza: espacios de intersección entre la política 
criminal y la política social argentina en la primera década del nuevo siglo. São 
Paulo: IBCCrim, 2010. p. 26.
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globar o conceito específico de política que aqui será trabalhado, dada 
a ausência de força cogente e oficialidade gestora que se visa definir. 
Nesse sentido, um fator pouco explorado de análise diz para com uma 
das notas fundamentais de uma medida político-administrativa para 
que essa seja pensada enquanto política criminal: a motivação expressa 
do ato ou, p. ex., projeto de lei. A justificativa ou exposição dos motivos 
da proposta dizem mais sobre a inserção da medida no âmbito político-
-criminal do que os próprios resultados colaterais dela advindos.

Como para Baratta65:

Sin embargo, en estos niveles la línea de distinción entre la 
política criminal y la política en general y otras de sus espe-
cies (política social, económica, ocupacional, urbanística, 
etc.), no se presenta ya de un modo claro. Para distinguirlas 
debemos recurrir, no a la finalidad objetiva o función social, 
sino a la finalidad subjetiva, es decir, a la intención de los ac-
tores que ponen en práctica; en el mejor de los casos, podría-
mos apelar también a los recursos institucionales escogidos 
por los actores y a las partidas que señalan los capítulos rela-
tivos en el presupuesto público.

Fazendo uma apropriação da opinião de Cirino dos Santos66, se 
quanto ao “núcleo” do sistema jurídico-penal orientado político-crimi-
nalmente (as penas criminais), a base de discussão deve se dar em rela-
ção às “funções atribuídas às penas criminais”, ampliando o espectro de 
análise da política criminal, as funções e/ou motivação manifesta dos 
expedientes (quadro legiferante de incidência, imediata ou não) deve 
orientar o tom do debate.

Há ainda uma razão condicionante de se pensar que não se pode 
ter uma prática de “política” criminal para além da esfera político-admi-
nistrativa do estado e das escolhas legiferantes desse (polity conformado-
ra da policy) e de assim conduzirmos nossa ideia de “política criminal” ao 
longo do presente texto. Ela diz para com o caráter da matéria envolvida.

65  BARATTA, Criminologia y Sistema Penal..., pp.153-154.
66  CIRINO DOS SANTOS, “Política criminal: realidades e ilusões do discurso 
penal”..., p. 53.
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No que diz respeito ao chamado sistema jurídico-penal em si, há 
pouca controvérsia quanto a isso, dado o fato de que os ditames que res-
pondem pela operacionalidade do próprio sistema não podem escapar 
do aparelho jurídico estatal67: normas e ditames relativos ao sistema só 
podem existir por intermédio de ingerência do Estado.

Do ponto de vista prático, nem seria possível visualizar elementos 
do sistema para além do esquema estatal de configuração: em sendo, in-
clusive, o Direito Penal (na certeira definição de Goldschmidt68) um “di-
reito judiciário material” (derecho justicial material69), ele não se verifica 
aplicável fora do âmbito de um processo e a imposição de pena que desse 
processo possa decorrer não pode se encontrar de forma alguma para-
-estatalmente, externo aos esquemas legais/administrativos próprios.

67  Até por força cogente da imprescindibilidade de guarida legal para a lida 
com a questão, fornecida pelo texto da Constituição Federal, especialmente 
nos Arts. 22 e 24, em seus respectivos primeiros incisos, ao estabelecer à União 
(privativamente no caso do primeiro e concorrentemente com Estados-membros 
e o Distrito Federal no caso do segundo) a competência legislativa em matérias 
penal, processual (englobada em meio a essas, de certa forma, a questão da 
persecução penal e sua sistemática) e penitenciária.
68  “De lo expuesto resulta que el Derecho Penal es un derecho justicial material, lo que 
he desarrollado ya en mi obra “Materielles Justizrecht”, publicada en 1905. Podría ob-
jetarse a esta concepción que el Derecho penal tiene su propio presupuesto, a saber, el 
delito, y su propia consecuencia jurídica: la pena. Pero la pena no puede considerarse 
como una consecuencia jurídica independiente, puesto que hay solamente dos espe-
cies de consecuencias jurídicas: los derechos subjetivos o competencias, por un lado, 
las obligaciones, por otro. Por tanto, la consecuencia jurídica del Derecho penal no 
es la pena, sino el derecho subjetivo de penar, y como este derecho no puede ejercerse 
fuera del proceso, no queda para su clasificación más que una alternativa: o es acción, 
o es poder judicial [...] Las calidades de derecho material y justicial son compatibles 
de tal modo, que todo derecho material que surge en un proceso, es justicial” (GOLDS-
CHMIDT, James. Principios generales del Proceso II. Problemas jurídicos y políticos 
del proceso penal. Buenos Aires: EJEA, 1936. pp. 46-48).
69  ARAGONESES ALONSO, Pedro. Proceso y Derecho Procesal (introducción). 2 
ed. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas, 1997. pp. 382-389.
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Mesmo procedimentos que constrangem direitos de fato antes 
de o fazerem de direito – como uma detenção em flagrante, ou brechas 
de autotutela de bens e direitos, como uma causa excludente de ilici-
tude regulada pela lei – precisam da conformação estatal através da 
decisão própria, mesmo que posterior à verificação fática. A atuação 
investigativa policial preliminar e a execução de uma pena de privação 
de liberdade, por exemplo, precisam (ao menos aquelas que são ou que 
se pretendem legítimas) mostrar conformidade com lastros legais pré-
-estabelecidos nas esferas penal e processual, da mesma forma (no caso 
da atuação policial, em investigação ou contenção de condutas verda-
deiramente – ao menos em tese – criminosas, manejada dentre os limi-
tes legais que configuram direitos dos submetidos aos procedimentos e 
dentre aqueles razoáveis para com a própria atuação institucional).

Como explica Lopes Jr., os elementos do sistema jurídico-penal se 
interligam de forma indissociável: 

O processo, como instituição estatal, é a única estrutura 
que se reconhece como legítima para a imposição de pena. 
Isso porque o Direito Penal é despido de coerção direta e, ao 
contrário do direito privado, não tem atuação nem realidade 
concreta fora do processo correspondente. No direito privado 
as normas possuem uma eficácia direta, pois os particulares 
detêm o poder de praticar atos jurídicos e negócios jurídicos, 
de modo que a incidência das normas de direito material – 
sejam civis, comerciais, etc. – é direta. As partes materiais, 
em sua vida diária, aplicam o direito privado sem qualquer 
intervenção dos órgãos jurisdicionais, que em regra são cha-
mados apenas para solucionar eventuais conflitos surgidos 
pelo incumprimento do acordado [...] Por outro lado, total-
mente distinto é o tratamento do Direito Penal [...] A pena 
depende da existência do delito e da existência efetiva e total 
do processo penal, posto que, se o processo termina antes de 
desenvolver-se completamente (arquivamento, suspensão 
condicional, etc.) ou não se desenvolve de forma válida (nuli-
dade) não pode ser imposta uma pena70.

70  LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 85-86.
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Não há Direito Penal nem aplicação de pena que possa gerar resul-
tados juridicamente válidos no mundo se não for assim anteriormente 
plasmado no crivo processual, mediante decisão jurisdicional, que, diga-
-se, não é mero procedimento, mas filtro constitucional constante para 
validar ou deslegitimar a medida e suas circunstâncias. E é fácil incluir 
aqui, em conformidade com a ideia do autor, os dois momentos não abor-
dados por ele especificamente na lição (persecução e execução da pena).

Dessa maneira, sabendo que a sociedade civil não pode fazer po-
lítica criminal do ponto de vista de ingerências nas regras de funciona-
mento do sistema propriamente dito, resta colocar em questão a ideia 
de que ela poderia atuar nos elementos da dita zona mediata da matéria 
em foco. A reação social ou os mecanismos da sociedade civil em relação 
a algum tipo de crime ou desvio pode ser energia de ativação da ativi-
dade político-criminal estatal, mas não é política criminal, nesse sentir.

Tome-se um exemplo alegórico: em uma dita localidade que pro-
move reuniões orquestradas por algum projeto ou agências de adminis-
tração municipal ou distrital, de forma periódica, entre seus membros, 
para resolução de situações conflitivas com ajuda de mediadores pú-
blicos, de forma a prevenir situações específicas de criminalidade, está 
havendo uma medida de “política criminal”? Se a ideia motivadora do 
projeto estava oficialmente vinculada à finalidade de diminuir ou preve-
nir incidência criminal, se pode dizer que embora não se está aqui im-
plementando institutos típicos do sistema jurídico-penal nem legislando 
sobre seus elementos, se está tratando com matéria respectiva e por isso 
se estaria ainda no âmbito da política criminal – no que diz para com 
a gestão estatal (vertical) da iniciativa almejando uma dada finalidade. 
Justamente na faixa cinzenta que marca a passagem de políticas públi-
cas de qualquer outra ordem para a política criminal propriamente dita.

E se os moradores da mesma localidade, sem a ajuda e a oficiali-
dade de nenhum projeto público-estatal, decidissem informal e perio-
dicamente, se reunir para debater os problemas da comunidade, com 
a explícita finalidade de prevenir situações conflitivas que pudessem 
acarretar em incidência criminal, estariam eles “fazendo” política cri-
minal? A resposta é não: o que ocorre nessa segunda situação proposta 
é um exemplo justamente daquilo que não é (ou não deve ser) o am-
biente da política criminal. É o ambiente da matéria que reclama au-
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togestão (horizontal) social. Não é o ambiente político-criminal porque 
não é nem oficial (estatal) nem está frequentando a circunferência de 
atuação necessária dos órgãos estatais (mesmo que de forma mediata). 
Basta pensar que poderia haver pacto de não agressão mútua, em todos 
os sentidos, entre os membros da localidade, partindo de suas próprias 
convicções, sem qualquer interferência estatal, mas não poderia haver 
entre eles e não teria efeito jurídico nenhum, do mesmo modo, uma es-
pécie de pacto de abolitio criminis irrestrita quanto a alguma conduta 
tipificada e vigente no ordenamento, ou mesmo (legalmente falando) 
uma imposição de pena privada por algum “tribunal” comunitário.

Dada a multiplicidade etiológica do fenômeno criminal (engloba-
dos aqui tanto a violência quanto demais formas de desvio71 criminal-
mente relevantes por se situarem na fronteira obscura entre ambas as 
definições), é evidente que o câmbio em fatores diversos de regulação da 
vida social lhe influencia de modos tão diversos como os focos de influ-
ência e as condutas analisadas. Segundo Basombrío, práticas de gestão 
social que visem dar conta do espectro que viaja entre os conceitos de 
desvio e atinge a infração (criminalizada ou criminalizável) precisam de 
aportes necessariamente anteriores à tangência político-criminal72.

Há como arriscar que, quanto a certos aspectos e fatores (sem 
pretensões de generalização, bom lembrar), existe um âmbito de inci-
dência que os coloca em posição quase inversamente proporcional ao 
desenvolvimento do(s) fenômeno(s) ora referido(s). Ou seja: quanto mais 
investimento e arrojo na condução das propostas, afetação orçamen-
tária e destinação de prioridades para algumas áreas de interesse po-
lítico e social, menor parece ser a necessidade de se ocupar delas com 
um aparelho punitivo que tem na execução penal apenas o cume de algo 

71  “Quero dizer, isto sim, que grupos sociais criam desvio ao fazer as regras cuja 
infração constitui desvio, e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-
-las como oustiders. Desse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato 
que a pessoa comete, mas uma consequência da aplicação por outros de regras e 
sanções a um ‘infrator’. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com 
sucesso; o comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal” 
(BECKER, Outsiders..., p. 22).
72  BASOMBRÍO, ¿Qué Hemos Hecho?..., p. 48.
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cuja raiz está ligada à própria legislação adotada para o trato com as 
questões: há diferença entre carência e (mera) possibilidade de tutela de 
um fator social pela atuação do sistema jurídico-penal73.

Lembrando, igualmente, que não se pode ajustar o enfoque de 
maneira demasiadamente crédula e acreditar que o que aqui se defende 
é um verdadeiro abandono do braço penal-punitivo da esfera pública no 
seu trato político com situações conflitivas sociais. A cautela deve preva-
lecer uma vez que uma reles troca hipotética de controle (como se fosse 
possível, automaticamente) da bússola e uma apropriação inteiramente 
“social” da gestão de conflitos não é medida de mera escolha nem opção 
que possa ser tomada abdicando, simplesmente, de uma necessária pre-
sença estatal, ainda que fosse constitucionalmente possível (o que não 
é). Sobre isso, o alerta de Campos nesse sentido:

Como apontou Garland (1999), tanto no campo da repressão 
criminal como nas políticas de “reforma da assistência so-
cial” adotadas em muitos países nos anos 90, focar a respon-
sabilidade nos indivíduos teve por resultado uma redução 
da dependência para com o Estado, aumentando, ao mesmo 
tempo, a dependência com o mercado e o capital privado. O 

73  No que tange à esfera econômico-financeira, a ideia igualmente se faz aplicá-
vel, diante de pressupostos como a autorregulação do mercado em um dos ex-
tremos e a necessidade não apenas de intervenção estatal como de intervenção 
estratégica e manifestamente penal (sentido de policy, aqui, visando finalidade 
jurídica e política). A baliza pode, nesse aspecto, ser verificada nos mesmos 
moldes em que vai trabalhada a questão de outros tipos de criminalidade: a 
curva político-criminal vai se plasmar na medida em que a horizontalidade 
(entendida como auto regulação social) clamar por medidas de cunho vertical. 
Nesse viés, indispensável perceber a diferenciação entre a carência e o mereci-
mento de tutela penal para alguns expedientes relativos ao sistema financeiro: 
“A dignidade penal, em vista disso, é compreendida como a última barreira ou 
ponto de clivagem a ser transposto pelo anseio político-criminal no percurso em 
busca de positivação, que, anteriormente, deve passar por duas outras etapas de 
filtragem: merecimento de tutela penal (reconhecimento constitucional para fins 
penais) e carência ou necessidade de tutela penal” (RUIVO, Marcelo Almeida. 
Criminalidade Financeira. Contribuição à compreensão da gestão fraudulenta. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 43). 
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que pode recompor, no caso brasileiro, uma antiga combina-
ção perversa entre instituições públicas e privadas na repro-
dução de relações hierárquicas e violentas74.

A possibilidade de comprovação empírica desse argumento muito 
reprisado de ligação entre políticas, estímulo a certas práticas sociais e ín-
dices criminais vem (sem nenhuma pretensão de totalidade ou panaceia, 
e com a ciência de riscos maléficos verificáveis, como já se alertou) com 
a experiência atestada em alguns pontuais, mas significativos exemplos 
latino-americanos de priorização de novos aportes de seguridad ciudada-
na. Foram obtidos surpreendentes resultados registrados em diminuição 
de vitimização-criminalidade (no que se refere à criminalidade violenta, 
especialmente) em lugares tidos por críticos em relação a esse fator75. A 
potencialização de possibilidades de gestão horizontal de problemas co-
munitários e o implemento de políticas sociais que arrefecem a política 
criminal em seu todo parece indissociável desses resultados.

É inegável que uma experiência social que se aproxima de linhas 
mais comunitárias acarreta em um maior sentimento de pertença para o 
qual influem, em maior ou menor grau, fatores tão aparentemente dís-
pares como atuação ostensiva das unidades policiais e a simples ilumi-
nação das vias públicas.  No momento oportuno do presente trabalho, 
se discutirá igualmente a visão distorcida que pode advir de questões 
como (por exemplo) (in)consciência de impunidade ou mesmo degrada-
ção urbana, sugerindo, ao invés de um tratamento qualificado e emba-
sado do problema, um mero incremento punitivo de cunho que oscila 
enquanto higienista e tranquilizante. Por hora, resta lembrar que se está, 
no mister, com Young e seu alerta para a falsidade de premissas como as 
de uma teoria das janelas quebradas (broken windows theory) enquanto 
geradora de uma “falácia cosmética”76 punitivista para com a questão. 
Tudo a seu devido tempo. 

É possível fazer política criminal sem legislar especificamente so-
bre incriminação, procedimentos processuais, penas e seus regimes de 

74  CAMPOS, Crime e Congresso Nacional..., p. 65.
75  BASOMBRÍO IGLESIAS, ¿Que Hemos Hecho?..., pp. 59-68.
76  YOUNG, Jock. The exclusive society. London: SAGE Publications inc., 1999. 
pp. 130-132.
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cumprimento, etc. Mas, nos confins do conceito de política criminal, qui-
çá encontrar-se-á justamente o limite em que a prática vertical dá lugar 
à vida social (horizontal) e sua autorregulação (estrita, por vezes, débil, 
por outras) – como na aguda visão dos conceitos de sociedade (que con-
fronta e limita a comunidade) e de verticalidade (regulação estatal que 
se contrapõe à auto regulação horizontal) trabalhados por Zaffaroni et 
al.77 Conceituações, essas, fundamentais na linha de pensamento ora em 
curso, originariamente exaradas por Tönnies e referidas por Bauman, 
mas que aqui serão mais utilizadas na linha de ponto ótimo sugerida pe-
los penalistas argentinos e não em sua acepção integral e literal de “tipo 
ideal” de organismo social proposta pelo autor alemão78.

Assim, as frentes objetivas trazidas por Delmas-Marty podem não ser 
sustentáculo (dada amplitude) de um conceito sólido de política criminal 
aqui utilizável, mas abrem o leque de possibilidades se tivermos em mente 

77   ZAFFARONI; ALAGIA; SLOKAR. Derecho Penal. Parte General…, p. 230.
78  “La teoría de la sociedad construye un círculo de hombres que, como en la co-
munidad, conviven pacíficamente, pero no están esencialmente unidos, sino esen-
cialmente separados, y mientras en la comunidad permanecen unidos a pesar de 
todas las separaciones, en la sociedad permanecen separados a pesar de todas las 
uniones” (TÖNNIES, Ferdinand. Comunidad y sociedad. Buenos Aires: Editorial 
Lozada, 1947. p. 65). Bauman comenta a configuração das distinções, pelo au-
tor referido: “No livro que (intencionalmente ou não) convidava a ‘comunidade’ 
(Gemeinschaft) a voltar do exílio a que tinha sido condenada durante a cruzada 
moderna contra les pouvoirs intermédiaires (acusados de paroquialismo, estreite-
za de horizontes e fomento à superstição) Ferdinand Tönnies sugere que o que dis-
tinguia a comunidade antiga da (moderna) sociedade em ascensão (Gesellschaft) 
em cujo nome a cruzada fora feita, era um entendimento compartilhado por todos 
os seus membros. Não um consenso. Vejam bem: o consenso não é mais do que um 
acordo alcançado por pessoas com opiniões essencialmente diferentes, um pro-
duto de negociações e compromissos difíceis, de muita disputa e contrariedade, 
e murros ocasionais. O entendimento ao estilo comunitário, casual (zuhanden, 
como diria Martin Heidegger), não precisa ser procurado, e muito menos construí-
do: esse entendimento já ‘está lá’, completo e pronto para ser usado — de tal modo 
que nos entendemos ‘sem palavras’ e nunca precisamos perguntar, com apreensão, 
‘o que você quer dizer?’” (BAUMAN, Comunidade..., p. 15).
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uma estrutura que se complementa com sua face “negativa”: usar toda a 
gama de elementos relevantes suscitados não para procurar dizer o que é a 
política criminal, mas sim o que ela não é ou onde ela não deve atuar.

A busca, aqui, é por um conceito de política criminal que esteja em 
sintonia com seus graus de atuação interventiva na vida social e por eles 
explicado ou mediado: da ausência (ou recomendação de ausência) de 
política(s) criminal(is) até a necessidade (ou recomendação) de atuação 
do sistema jurídico-penal, mormente com a regulação extremada de se 
“criminalizar” e “perseguir” condutas (máxima verticalidade em detri-
mento de uma autogestão social não permitida quanto a certos aspec-
tos, valores, bens e situações).

Visualiza-se, aqui, uma espécie de gradação em que, em uma cir-
cunferência, se localiza a necessidade legiferante literalmente afeita ao 
sistema (estatal) criminal, em outra (dentro de onde a primeira aparece 
circunscrita) a possibilidade legiferante quanto a fatores correlatos e de 
incidência (muito embora ao contrário de Liszt, não se considerará isso 
como fator alheio ao que seria apolítica criminal, por justamente poder 
abarcar matéria intencionalmente pertinente, sem necessariamente so-
bre o sistema jurídico-penal versar). 

Há uma nebulosidade própria em meio a essa circunferência uma 
vez que a área de cobertura dela pode (dependendo da finalidade com 
que se promove a medida) englobar matéria afeita à política criminal ou 
não. Todas se mostram circundadas por mais uma esfera, a da regula-
ção política que procura também simbolizar intervenção na vida social 
e nas relações e interesses da coletividade – também com o devido tom 
vertical – mas sem qualquer relação, salvo casual, com a vida político-
-criminal estatal. Por fim, visualizamos uma circunferência onde todas 
anteriores se mostram circunscritas, relativas às práticas sociais coti-
dianas: vai-se mergulhando dentre as esferas quando da necessidade/
utilidade da verticalidade estatal e da sua abordagem específica, e usa-
-se o ponto de (dita) insustentabilidade da não regulação social para co-
meçar a demarcar a fronteira daquilo que vem a ser a política criminal.

A ideia, aqui, busca amparo em Cirino dos Santos, quando ele refere:

No Brasil a política criminal do Estado não inclui políticas 
públicas de emprego, salário digno, escolarização, moradia, 
saúde e outras medidas complementares, como programas 
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oficiais capazes de alterar ou de reduzir as condições sociais 
adversas da população marginalizada do mercado de traba-
lho e dos direitos e da cidadania, definíveis como determina-
ções estruturais do crime e da criminalidade79.

Essa configuração procura afastar a discussão habitual da “polí-
tica criminal” da querela entre “escolas” ou “teorias” penais/processu-
ais-penais e encara o termo política criminal como algo mais afeito às 
políticas públicas (podendo classificá-la como uma derivação de certas 
políticas públicas): tal como comenta Schmidt, são estratégias e deci-
sões de cunho geral, que apontam rumos de atuação política com o 
objetivo de, entre outras coisas, reduzir os efeitos da descontinuidade 
administrativo-governamental80. 

Se a lei e seus préstimos, propósitos e ideologia são objeto de atu-
ação por excelência da política criminal, os demais procedimentos rela-
tivos à resposta dada pelo corpo social (e não “pelo Estado”) ao fenôme-
no criminal podem ser profícua fonte de limitação a ser considerada. 
Há uma escala gradativa aonde as fricções sociais vão se tornando 
âmbitos recomendáveis de controle estatal, ao ponto de a intenciona-
lidade do controle começar a verificá-los como matéria relevante (que 
sugere ou mesmo precisa de tutela) e que, por fim, podem chegar ao 
extremo de serem elas mesmas, diretamente, alvo de regulação especi-
ficamente “criminal”.

Dito de outro modo, se não há como metodologizar, quantifi-
car e catalogar toda uma gama de dispositivos afeitos à vida social e 
sua dinâmica, poder-se-ia pensar que eles, se não figuram pacíficos 
dentro do objeto de estudo (da política criminal), figurariam bem 
como seu limiar. 

A tensão entre a maior verticalidade no trato político das questões 
que envolvem conflitos criminalmente tutelados e/ou condutas que se 
encontram às raias dessa configuração, em detrimento de uma maior 
margem para horizontalidade é exprimida por Bauman em uma simples 
e já conhecida premissa:

79  CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal. Parte Geral. 4. ed. Revista e atu-
alizada. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. p. 419.
80  SCHMIDT, “Para entender as políticas públicas...”, p. 2.312.
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Há boas razões para conceber o curso da história como pen-
dular, mesmo que em relação a certos aspectos pudesse ser 
retratado como linear: a liberdade e a segurança, ambas 
igualmente urgentes e indispensáveis, são difíceis de con-
ciliar sem atrito — e atrito considerável na maior parte do 
tempo. Estas duas qualidades são, ao mesmo tempo, comple-
mentares e incompatíveis; a chance de que entrem em confli-
to sempre foi e sempre será tão grande quanto a necessidade 
de sua conciliação. Embora muitas formas de união humana 
tenham sido tentadas no curso da história, nenhuma logrou 
encontrar solução perfeita para uma tarefa do tipo da “qua-
dratura do círculo”. A promoção da segurança sempre requer 
o sacrifício da liberdade, enquanto esta só pode ser ampliada 
à custa da segurança. Mas segurança sem liberdade equiva-
le à escravidão (e, além disso, sem uma injeção de liberdade, 
acaba por ser afinal um tipo muito inseguro de segurança); e 
a liberdade sem segurança equivale a estar perdido e aban-
donado (e, no limite, sem uma injeção de segurança, acaba 
por ser uma liberdade muito pouco livre). Essa circunstância 
provoca nos filósofos uma dor de cabeça sem cura conheci-
da. Ela também torna a vida em comum um conflito sem fim, 
pois a segurança sacrificada em nome da liberdade tende a 
ser a segurança dos outros; e a liberdade sacrificada em nome 
da segurança tende a ser a liberdade dos outros81.

Adotando uma lógica semelhante à clássica definição dogmático-
-penal de norma incriminadora como ultima ratio na proteção de certos 
elos vitais para o sistema social, se podem pensar estratégias referentes à 
política criminal enquanto extrema ratio em âmbito político-legislativo. 
Tem-se, por exemplo, o crime (legalmente definido), existem os fatores 
fronteiriços que informam o ponto cinzento em que residem condutas e 
germens de práticas limiares entre a infração e o desvio (socialmente de-
finido/reprovado). E existe paralelamente um âmbito de práticas sociais 
diuturnas que não carecem (mais: rejeitam) qualquer recomendação de 
regulação vertical.

Uma circunferência limita a área da outra, sem que seja aconse-
lhável ou mesmo aceitável que alguma delas simplesmente se amplie 

81  BAUMAN, Comunidade..., p. 24.
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ao nível da indiferenciação interna entre elas: existem (e transitam) em 
nossas esferas políticas e sociais tanto direcionamentos constitucionais 
para excluir verticalismos quanto para impô-los82.

É preciso ter esse cuidado ao fixar que o que se poderia entender 
por matéria “relevante” do ponto de vista político-criminal, sem jamais 
a confundir simplesmente como “direito penal”, o “processo penal” ou os 
“bens jurídicos tutelados penalmente”: a reação social e o controle estatal 
(em relação ao crime e também ao desvio) devem ser, por vezes, alvo 
da mirada político-criminal (e de sua incidência vários casos), ainda 
que não de modo específico. Os procedimentos desse controle83 (e dessa 
reação) se situam na fronteira discutível da matéria em questão: serão 
informadores quando usados como modelo excludente ou impeditivo 
de atuação estatal reguladora, sendo, por outro lado, parte do próprio 
núcleo da política criminal quando – dada necessidade ou intenção de 
regulação oficial – se tornem procedimento e/ou aparelho (ou mesmo 
temática) da atuação estatal.

É preciso, pois, estudar toda a complexidade do evento “reação” 
social ao fenômeno criminal (em seus procedimentos) sem pretender 
abarcar essa imensidão dentre um conceito compacto de política crimi-
nal, e, sim, estabelecer os limites, a ratio de atuação da mesma. Em que 
uma reação demanda o plus da ingerência estatal (sob a forma de ênfase 
legal), ou onde um procedimento social não carece (e, em alguns casos, 
deslegitima inteiramente) o mesmo. Em que a criminalidade se mostra 
enquanto fenômeno carente de tutela, e onde a ação estatal “gera” esse 
fator a partir de uma criminalização (e quais as consequências disso). 
Ou ainda, quando existe demanda por controle estatal (vertical) – ainda 
que quanto a fatores paralelos ao sistema jurídico-penal ou quando qual-
quer tipo de ingerência estatal se mostre ineficaz, vazia e prejudicial.

82  DELMAS-MARTY, Os grandes sistemas de Política Criminal ..., especialmen-
te pp. 81 e seguintes. Cf. FELDENS, Luciano, respectivamente, in Direitos Fun-
damentais e Direito Penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 22; e A 
constituição penal. A dupla face da proporcionalidade no controle de normas 
penais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. pp. 77-79.
83  DELMAS-MARTY, Os grandes sistemas de Política Criminal..., pp. 42-43.
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Pensando em uma proposta de Salo de Carvalho, é possível aduzir 
a ideia de uma maior necessidade de coligação das premissas envolvi-
das. Não a partir de uma tentativa de abarcar no próprio “conceito” de 
política criminal os fatores sociais que lhes são motivadores, condutores 
e destinatários (ao mesmo tempo), e sim a partir de um exercício de polí-
tica (criminal) que envolva esses fatores em suas metas e planejamentos:

Em termos macropolíticos, portanto, importante apontar 
para a exigência de Estudo prévio de Impacto Político-Criminal 
nos projetos de lei que versem sobre matéria penal, mormen-
te daqueles criminalizadores ou diversificadores. O Estudo 
prévio de Impacto Político-Criminal não apenas vincularia o 
projeto à necessidade de investigação das consequências da 
nova lei no âmbito da administração da Justiça Criminal (es-
feras Judiciais e Executivas), mas exigiria a exposição da do-
tação orçamentária para sua implementação. Assim, exem-
plificativamente, nos casos de leis com proposta de criação 
de novos tipos penais ou aumento de penas, seria impres-
cindível para aprovação do projeto a Exposição de Motivos 
que apresentasse o número estimado de novos processos 
criminais que seriam levados a julgamento pelo Judiciário, 
o número de novas vagas necessárias nos estabelecimentos 
penais, bem como o volume e a origem dos recursos para efe-
tivar implementação da lei84.

Não se trabalha, contudo, apenas como referiu o autor citado, 
em relação à economia interna referente ao funcionamento do Poder 
Judiciário e sua dotação orçamentária exclusiva. Pensamos que o gran-
de elo entre uma política criminal e seu manancial circundante pode se 
dar no instante em que definimos os contornos de sua ratio de atuação 
ao expor os motivos da adoção de certos perfis representados na vigên-
cia de certos dispositivos legais.

É necessário expor a ideia-força por trás do dispositivo e justi-
ficar a incidência (ou modificação, sobretudo em caso de ampliação) 
político-criminal (legislativamente) sobre aquela seara cuja intervenção 
oficial deve sobrepujar uma autogestão social faltosa ou anêmica. Ou à 
ineficácia de outros instrumentos de ingerência estatal. Em contrapar-

84  CARVALHO, Em defesa da Lei de Responsabilidade Político-Criminal..., p. 8.
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tida, pois, é necessário pensar a política criminal mirando sempre seus 
obrigatórios limites negativos, tomando-se por norte a ideia de que ela 
sempre deve ser a extrema ratio político-administrativa e que sempre 
que possível o fomento inicial deva ser voltado para a exaustão de favo-
recimento de outras vias de regulação e lida social com o desvio85.

1.1.3 POLÍTICA(S) CRIMINAL(IS) – CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE DIVISÃO

A divisão mais elementar entre o que se poderia (cientes dos pro-
blemas da adjetivação) chamar de posturas, partidos, escolas ou ideolo-
gias político-criminais, nesse sentir, pois, pode ser feita entre o ideário 
que defende a maximização da verticalidade e aquele que apregoa a ne-
cessidade de maior âmbito de incidência da horizontalidade.

Entendidas, respectivamente, grosso modo, como trato com fa-
tores carentes e obrigatoriamente alvejáveis pela regulação estatal (ou 
como supostamente carentes dessa regulação – a primeira visão), e 
como necessidade de ampliar o espaço de autogestão social sem a “in-
tromissão” estatal (a segunda).

Acredita-se que esse panorama se mostra afeito ao núcleo mais 
básico da discussão, uma vez que não nos parece suficiente definir a 
política (ou as ideologias político-criminais) exclusivamente a partir de 
dados que informam qual a visão de criminologia sustentada pelo dis-
cursante. Parece-nos que ocorre uma colonização do discurso político-
-criminal (mais uma vez) como se sua conceituação se confundisse com 
particularidades do conteúdo ideológico dos discursos que lhe servem 
de alimento, sem que haja a percepção de que política criminal nada 
mais é do que um tipo de fazer política e que o conteúdo ideológico pre-
enche seu exercício sem preencher lhe a definição.

Logo a seguir, no tópico infra, tratar-se-á de delinear o papel da 
criminologia na definição e nas escolhas político-criminais, e desde logo 

85  “[...] o discurso jurídico, em particular jurídico-penal, em razão de sua tradição 
metafísica, acaba neutralizando as formas de enfrentamento da situação, pois, in-
variavelmente, remete a discussão de problemas reais ao plano dos fundamentos da 
punição, dos critérios de definição das penas, do grau de lesão da conduta ao bem 
jurídico entre outros temas extremamente caros aos teóricos da pena e do delito” 
(CARVALHO, Em defesa da Lei de Responsabilidade Político-Criminal..., p. 9).
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se assumirá postura eminentemente crítica (e correlata à vertente críti-
ca da criminologia) em relação ao tema. Mas é bom que se esteja cerca-
do de algumas ressalvas: que existe profunda correlação entre o tipo de 
discurso criminológico adotado/eleito por alguém, sua (portanto) visão 
de política criminal e seu modelo de aplicação e trânsito pela sistemáti-
ca, não há nem deve haver dúvida.

Ocorre que não parece sensato contribuir para manter o grau 
confuso em que se encontram os debates acerca da política criminal 
e seu amálgama com ideologias político-sociais quaisquer ou teorias 
criminológicas variadas. Não existiriam, nesse viés, tantas “políticas 
criminais” quanto existem posturas políticas (em sentido estrito) ou 
escolas doutrinárias criminológicas, sociais e jurídicas (como em um 
catálogo), e, sim, existe uma plataforma para defesa da maximização 
da atuação reguladora estatal na questão criminal e outra antitética, 
diametralmente oposta, visando menor intensidade e amplitude no 
quesito. Dentro delas, uma variação de discursos e padrões de análise 
que, aí sim, vai informada, plasmada e reforçada por dogmas, postu-
ras, ideias-centrais e doutrinas.

Discursos criminológicos exibem profunda correlação com vie-
ses e modelos político-criminais que lhes servem de ambiente fecun-
do, mas não podem ser analisados como categorias únicas ou necessa-
riamente coligadas. 

Uma política criminal que beba na fonte de aportes de uma dou-
trina de lei e ordem, por exemplo86, vai necessariamente (sob pena de 
contradição em termos, uma vez que é inclusive um discurso que se 

86  Aqui, traz-se a ideia de “lei e ordem” (law and order) acompanhando inteira-
mente as críticas a essa postura de gerir a segurança pública trazidas por Löic 
Wacquant, especialmente em WACQUANT, Löic. As prisões da miséria. Trad. 
André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, pp. 30-43. Reflexos relativos a 
táticas penais e mesmo a delineamentos processuais-penais que são oriundos 
dessa ideia de “segurança pública” podem ser encontrados sob análise crítica 
em AMARAL, Augusto Jobim do. Violência e Processo Penal. Crítica transdisci-
plinar sobre a limitação do poder punitivo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 
especialmente pp. 52-56 e LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 78-84.
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assume enquanto político-criminal-expansionista)87 se afinar com 
uma ideia de expansão de mecanismos, normas e procedimentos de 
controle88 (vertical)89. 

87  Para Salo de Carvalho, a “ampliação da estrutura normativa incriminadora 
(direito penal máximo), a sofisticação dos aparatos de controle da criminalidade 
e o aparecimento de novas técnicas e justificativas de punição”, estão coaduna-
dos intencionalmente aos discursos de lei e ordem e “tolerância zero” que com-
partilham ainda, segundo o autor, da ideologia do antigo positivismo crimino-
lógico (CARVALHO, Salo de. Criminologia e Transdisciplinaridade. In: GAUER, 
Ruth Maria Chittó (coord.). Sistema Penal e Violência. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006. p. 33). 
88  “The concept of zero-tolerance would seem to have six key components: 1 a lo-
wering of tolerance to crime and deviance; 2 the use of punitive, somewhat drastic 
measures to achieve this; 3 a return to perceived past levels of respectability, order 
and civility; 4 the awareness of the continuum  between incivilities and crime with 
both low spectrum ‘quality of life’ rule breaking and serious crimes being conside-
red problems; 5 the belief that there is a relationship between crime and incivilities 
in that incivilities unchecked, by various routes, give rise to crime; 6 the key text 
repeatedly mentioned as the inspiration for this approach: Wilson and Kelling’s 
classic 1982 article in Atlantic Monthly, entitled ‘Broken Windows” (YOUNG, The 
exclusive society…, p. 124).
89  No caso, especialmente com a atuação policial ostensiva agindo na esteira de 
uma cultura contrária à inserção comunitária das forças policiais, vistas como 
tropa de choque em permanente estado de conflito com os “violadores” da ordem 
(como em WACQUANT, As prisões da miséria..., p. 28). Se um tipo de atuação dos 
órgãos policiais-ostensivos não pode ser exclusivamente creditado a uma “polí-
tica criminal” e depende de incontáveis fatores que passam mais urgentemente 
pelo tipo de comando e treinamento legado aos agentes (militarizados ou não), é 
fácil perceber que a relação existe e é mais sensível do que se possa imaginar: nos 
limites de regras de incidência e imputação penal (direito material) e de obtenção 
de expedientes probatórios e capturas provisórias (direito processual), por exem-
plo, uma política criminal mais ou menos vertical legitima uma atuação adminis-
trativo-policial mais ampla e violadora de direitos, ou melhor, o quanto violações 
de direitos por parte do Estado encontram ou não amparo legal. É inegável que as 
configurações legais em matéria criminal são lastro para uma atuação conforme 
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Já um discurso político-criminal abolicionista, por exemplo, não 
tem como se ver afastado de todas as concepções estatais e criminológi-
cas que informam ou se aproximam dessa corrente de pensamento, e ne-
cessariamente vai ser pautado por uma maior vazão à horizontalidade90.

Entretanto, não necessariamente uma política criminal de raiz no 
pensamento criminológico-crítico de base (com fundamentos políticos 
e sociais de base agudamente opostos em relação à vertente “law and 
order”) vai abrir mão desse expansionismo controlador – o que é sinto-
mático de que a grande divisão da política criminal se dá na ideia que 
o discurso carrega quanto aos limites e espaços de atuação legislativo-
-estatal quanto à questão criminal e não necessariamente nas formas e 
conceitos adotados para tanto.

Analisando: em Baratta, a uma criminologia crítica e desconfortá-
vel quanto aos processos de criminalização oriundos de uma ideologia 
das classes dominantes, corresponderia uma política criminal alternativa, 
correlata a uma visão crítica que toma emprestada a ideia marxista que 
gira em torno do embate de classes e conflito de estruturas sociais. A vi-
são em questão pode ser vista, guardadas as proporções, como um tributo 
ou continuum que parte desde a pedra fundamental do escorço crítico da 

dos órgãos persecutórios, desde a fase preliminar de investigação, inclusive con-
dicionando padrões de “crimes” e “criminosos” a ser alvo de persecução – aportes 
em Zaffaroni, quando este pondera sobre a conformação “legal” das práticas esta-
tais relativas à política criminal: “Aunque se haya considerado a la política crimi-
nal en forma independiente, no cabe duda de que siempre ha estado subordinada 
a la idea de ‘delito’ proporcionada por el derecho penal o por algún jusnaturalismo 
criminológico” (ZAFFARONI, Eugênio Raul. Criminología. Aproximación desde un 
margen. Bogotá: Editorial Temis S.A., 1988. p. 20).
90  “Por ello, pienso, también, los abolicionistas, en su mayoría, están orientados 
hacia una política criminal. Cierto, de distinto signo. En tanto a los realistas de 
izquierda ingleses hablan de controlar el delito, recuperar la policía, reformar al 
delincuente, etc., los abolicionistas abogan por resolver el conflicto, negociar con 
la víctima, sin excluir la reforma del ofensor” (LARRAURI, Elena. La Herencia de 
la Criminología Crítica. Madrid: Siglo Veintiuno de España, 2000, p. 237).
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criminologia moderna, o que foi por muito tempo chamado de “nova cri-
minologia” ou mesmo, genericamente, de “criminologia crítica”91.

Coerente com sua visão criminológica, Baratta aduz a necessida-
de de uma adoção cambiante de ponto de vista, onde a visão a partir dos 
valores do que chama de “classes subalternas” iria orientar a discussão 
sobre tal política (criminal) alternativa:

Construir uma teoria materialista (econômico-politica) do 
desvio, dos comportamentos socialmente negativos, da cri-
minalização e elaborar as linhas de uma política criminal 
alternativa, de uma política das classes subalternas no setor 
do desvio: estas são as principais tarefas que incumbem aos 
representantes da criminologia crítica, que partem de um en-
foque materialista e estão convencidos de que só uma análise 
radical dos mecanismos e das funções reais do sistema penal, 
na sociedade tardio-capitalista, pode permitir uma estratégia 
autônoma e alternativa no setor do controle social do des-
vio, ou seja, uma “política criminal” das classes atualmente 
subordinadas. Somente partindo do ponto de vista dos inte-
resses dessas últimas consideramos ser possível perseguir as 
finalidades aqui indicadas92.

Para o autor, portanto, no quesito a atuação político-criminal 
alternativa partiria do pressuposto de que é preciso novas matrizes de 
pensamento de questões como criminalização e incidência penal, a 
partir de uma visão que represente um ethos próprio das “classes su-
balternas”. Visão e ponto de vista ideológico, contudo (não estando sob 

91  Veja-se, por exemplo, o tipo de “determinismo” de inspiração notadamente 
sociológica e marxista que a doutrina criminológica dos anos 60 passa a adotar 
como standard para “explicar” o delito, em contrafluxo ao padrão de determi-
nismo bio-psicossocial que era utilizado até a primeira metade do século XX em 
larga escala, a partir da scuola positiva italiana, dentre outras: “La teoría debe 
explicar las diferentes formas en que las exigencias estructurales son objecto de 
interpretación, reacción o uso por parte de hombres ubicados en diferentes niveles 
de la estructura social, de tal modo que hagan una elección esencialmente desvia-
da” (TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. La nueva criminología. Buenos 
Aires: Amorrortu editores, 1990, p. 287).
92  BARATTA, Criminologia crítica e crítica do direito penal..., p. 197.
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“julgamento” aqui), que terminam por legitimar – e inclusive clamar 
por– maior implemento de atuação estatal-penal em esferas sociais 
que representem verdadeiro contra-ataque à lógica opressora das ditas 
“classes dominantes”93.

Ao comentar os fatores que levaram a uma crise da criminologia 
crítica, Larrauri não deixa de apontar a ideia de que uma nova crimi-
nalização, baseada tanto na ideia de uso reverso do poder criminaliza-
dor tributário das classes dominantes quanto na ideia de simbologia (e 
mesmo garantia, se pensarmos na existência do sistema enquanto fator 
limitador94) viria a colocar o discurso crítico em uma encruzilhada: a de 
terminar por sugerir mais criminalização (maior atuação estatal) como 
forma de reação95.

Acompanhando em inúmeros elementos a linha do mestre italia-
no, Cirino dos Santos estabelece uma diferença entre a política criminal 

93  “Enquanto a classe dominante está interessada na contenção do desvio em li-
mites que não prejudiquem a funcionalidade do sistema econômico-social e os 
próprios interesses e, por consequência, na manutenção da própria hegemonia no 
processo seletivo de definição e perseguição da criminalidade, as classes subal-
ternas, ao contrário, estão interessadas em uma luta radical contra os compor-
tamentos socialmente negativos, isto é, na superação das condições do sistema 
socioeconômico capitalista, às quais a própria sociologia liberal não raramente 
tem reportado os fenômenos da ‘criminalidade’. Elas estão interessadas, ao mes-
mo tempo, em um decidido deslocamento da atual política criminal, em relação a 
importantes zonas de nocividade social ainda amplamente deixadas imunes do 
processo de criminalização e de efetiva penalização (pense-se na criminalidade 
econômica, na poluição ambiental, na criminalidade política dos detentores do 
poder, na máfia, etc.)” (BARATTA, op. cit., pp. 197-198).
94  Cf. ROXIN, Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal..., pp. 2-3.
95  “Si anteriormente la función simbólica era una crítica implícita al derecho pe-
nal, ya que conlleva la utilización del derecho penal para cambiar estilos de vida y 
comportamientos, para imponer una determinada cosmovisión, para educar a los 
ciudadanos en determinados valores, y se oponía a un derecho penal liberal que 
debe limitarse a la protección de bienes jurídicos, esta función simbólica aparecía 
reivindicada en la década de los ochenta como una función positiva que el derecho 
penal debía cumplir” (LARRAURI, La Herencia de la Criminología Crítica, p. 219).
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relativa a uma visão “dominante” e aquela que serias “alternativa” a essa 
dominação, estabelecendo que: “a formulação de programas de política 
criminal nas sociedades contemporâneas pressupõe assunção, consciente 
ou inconsciente, dos fundamentos políticos da Criminologia Etiológica por 
um lado, ou da Criminologia Crítica, por outro lado, cujos postulados filo-
sóficos e métodos científicos são diametralmente opostos”96.

No que tange ao núcleo duro ideológico da afirmação de Cirino 
dos Santos – especialmente quanto às noções de políticas dominante e 
alternativa, a proposição é perfeita, bem como parece também aquela 
de Moysés Pinto Neto que, sem “destruir” a ideia da crítica (em vários 
pontos se perfilando ao lado dela), traz questionamento perturbadora-
mente incisivo sobre a temática97.

Porém, é claro, não basta uma assunção (ainda que consciente) 
de postulados criminológicos críticos para definir o que são e como de-
vem ser um conceito e uma prática de política criminal, uma vez que o 
discurso criminológico é (pode ser) fagulha e não preenchimento nem 
implemento do mesmo98.

96  CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal. Parte Geral. 2. ed. Revista e am-
pliada. Rio de Janeiro: Lumen Juris/ICPC, 2007, p. 695.
97  “Longe de nós a elegia ao punitivismo rasteiro, a demagogia do sacrifício de 
bodes expiatórios, o aplauso ao arcaísmo e à violência do sistema penal. Longe 
de nós a crença em messianismos social-democratas de intervenção estatal que 
irão redimir a população pobre por meio da implementação de direitos sociais, 
justificando a criminalização. Longe de nós a relegitimação do sistema punitivo 
que, atualmente, é genocídio em ato – basta dizer isso para o entender. No entanto, 
repetimos a pergunta: a que funções reais tem servido o discurso contrário à es-
querda punitiva?” (PINTO NETO, Moysés da Fontoura. “Em defesa da esquerda 
punitiva”. Rastros, n. 1. Revista Eletrônica. Desterro, out. 2012, p. 4. Disponível 
em: <http://culturaebarbarie.org/rastros/n1.html>. Acesso em: 30 out. 2012).
98  Sem referir que a crítica à etiologia em si, como elemento definidor de uma li-
nhagem de raciocínio – combate à criminologia valorativa da “pergunta causal” 
(“Por que as pessoas delínquem?”) – é igualmente demonstrada errônea por 
Larrauri uma vez que essa pergunta não é incompatível com uma visão arejada 
e crítica do sistema, além de seu “veto” ser ilegítimo em termos de pesquisa em 
ciências sociais. Cf. LARRAURI, La herencia..., pp. 204 e seguintes.
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Ousando um pouco mais, parece que a acoplagem irrestrita entre 
definições – saberes criminológicos de uma banda, e política criminal, de 
outra – é via aberta para que se polua a segunda de maneira equivocada 
e que se minimize o poder do discurso da primeira, além de usurpar-lhe 
a real função otimizadora (ver tópico seguinte). Além disso, essa con-
juntura é possibilidade latente para defesa irrefletida de posturas que 
terminem por contrariar a própria base da ideia de fiscalização da legi-
timidade que a criminologia de cunho crítico traz em raiz para simples-
mente procurar um “novo aproveitamento” para a estrutura viciada do 
sistema que comporta(ria) uma crítica em si99.

Por isso será trabalhada, aqui, uma noção de política criminal que 
precisa ser vista não como atrelada e militante – em sua gênese – em 
algum tipo de ideologia predeterminada. Mas, sim, com um tipo de po-
lítica criminal que deve, diante das circunstâncias, exibir substratos que 

99  “Parecendo ter descoberto a suposta solução penal e talvez ainda inconsciente-
mente saudosos dos paradigmas de justiça dos velhos tempos de Stalin (um míni-
mo de coerência deveria levar a que em determinadas manifestações de desejo ou 
aplauso a acusações e condenações levianas e arbitrárias se elogiassem também 
os tristemente famosos processos de Moscou), amplos setores da esquerda aderem 
À propagandeada ideia que , em perigosa distorção do papel do Poder Judiciário, 
constrói a imagem do bom magistrado a partir do perfil de condenadores impla-
cáveis e severos. Assim, se entusiasmando com a perspectiva de ver esses ‘bons 
magistrados’ impondo rigorosas penas a réus enriquecidos (só por isso vistos como 
poderosos) e apropriando-se de um generalizado e inconsequente clamor contra a 
impunidade, estes amplos setores da esquerda foram tomados por um desenfreado 
furor persecutório, centralizando seu discurso em um histérico e irracional combate 
à corrupção, não só esquecidos das lições da história a demonstrar que esse discurso 
tradicionalmente monopolizado pela direita já funcionara muitas vezes como fator 
de legitimação das forças mais reacionárias [...]” (KARAM, Maria Lúcia. A esquer-
da punitiva. In: Discursos Sediciosos. Crime, Direito e Sociedade. Ano 1, v. 1. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará/ICC, 1996, p. 80). Cf. FOUCAULT, Michel. Sobre a Justiça 
Popular. In: MACHADO, Roberto (org.). Microfísica do Poder. 20. ed. Tradução: 
Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 2004, pp. 39-68.
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sejam compostos por um leque de referências coadunado com certos 
ditames incontornáveis nessa quadra histórica100.

Se, nesse sentir, política criminal, é, ou deveria ser vista como 
opção ideológica de trato legislativo com a questão criminal (engloba-
do, por óbvio, o sistema jurídico-penal), que se deixe claro que: (a) isso 
de modo algum afasta da discussão fatores relativos a reação/ações 
não estatais ao binômio crime-desvio, ainda que não situe as reações 
não estatais-legislativas como prioridade do núcleo do conceito; (b) a 
legislação tem esferas de gradação que podem integrar a política cri-
minal propriamente dita (leis que compõem o sistema jurídico-penal), 
e leis e demais expedientes normativos que de forma mediata  lidem 
com matérias relevantes – se assim forem destinadas, por motivação 
ou justificação atrelada; e (c) as estratégias e mecanismos sociais de 
auto regulação devem compor limites à atuação estatal-legislativa 
nessas matérias (principalmente em política criminal, propriamente 
dita) quando se verificarem socialmente relevantes e não afrontosas 
aos princípios básicos de (necessidade de) atuação legiferante a partir 
de uma visão constitucional-democrática.

Importante que se ocupe, agora, de definir o que vai servir de elo 
para os fatores já dispostos: a criminologia vista enquanto instância de 
esclarecimento e fonte de fomento político criminal, e qual o seu papel 
possível para que possa atuar dentre o sistema, sem se configurar castra-
da de possibilidades de causar tensão do mesmo.

1.2 CRIMINOLOGIA ENQUANTO INSTÂNCIA DE ESCLARECIMENTO – POSSIBILIDADES  

E CONFIGURAÇÕES DO DISCURSO CRÍTICO ENQUANTO FONTE ARGUMENTATIVA DO  

SISTEMA JURÍDICO-PENAL

No presente tópico procurar-se-á, parcial e rapidamente, analisar 
as funções do discurso criminológico em relação à política criminal e ao 
sistema jurídico-penal. A ideia aqui é estabelecer primeiramente qual a 
função da criminologia no encadeamento dos elementos expostos e, por 

100  BARATTA, Criminologia Crítica e crítica do direito penal..., pp. 112-114. Cf. 
BEIRAS, Iñaki Riveira. Historia e legitimación del castigo. ¿Hacía dónde vamos? 
In: BERGALLI, Roberto (Coordinador y Colaborador). Sistema Penal y proble-
mas sociales. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. pp. 115-116.
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conseguinte, apresentar um modelo criminológico que possa ser aco-
plável e conectada à lida com as questões atinentes.

Ao final, procurar-se-á defender a ideia de que a criminologia é um 
discurso que tem como funções primordiais prestar um essencial servi-
ço de esclarecimento conceitual e de apresentação de agendas político-
-criminais. É um conjunto ou ideário (não necessariamente sistemático) 
que parte de premissas técnicas, ideias-força e (também) de base empí-
rica, tanto para imantar os conceitos e categorias do sistema com uma 
mirada ou lógica própria e adequada quanto para (se necessário) forçar 
a atuação (ou não atuação) político-criminal estatal.

 Primeiramente, cabe dizer que verificar o sistema jurídico-pe-
nal legal enquanto detentor de espaços de vácuo conceitual-científico 
quanto às suas definições dogmáticas: espaços conceituais que possi-
bilitariam (e reclamariam, aliás) a inserção de traços exteriores para a 
completude dessas definições. Não se pode esquecer (convém lembrar 
a crítica supra referida, feita por Roxin a um positivismo tributário à 
engrenagem do sistema como valor em si) que o sistema jurídico-penal 
é dirigido à regulação de relações sociais e é o extremo político, medida 
final, no que diz para com a gestão de certa gama de conflitos e interes-
ses pelo estado. Ou seja: se destina ao exterior e deve nele estar focado. 
Fornecer linhas coerentes dessas definições e o modo como as lacunas 
do sistema devem ser percebidas nos parece (uma) função destacada do 
discurso criminológico. 

Lógico que, inicialmente, não há por que não inserir o discurso 
criminológico como mediador de contexto de um “sistema político” em 
que conflitos (genericamente assentidos) de ordem cultural, econômi-
ca, social e internacional, entre outros, acabem por gerar inputs resul-
tantes em demandas dos atores políticos, motivando o processamento 
da demanda através das instituições (no caso, estatais, eis que se trata 
de questão criminal) tendo como feixe de saída (output) uma decisão 
ou política pública voltada para regular a questão101. Nesse viés, vemos 
o discurso criminológico como possível cobertura para o input político, 
mas não apenas.

101   Cf. SCHMIDT, “Para entender as políticas públicas...”, pp. 2324-2325.



98

PROCESSO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL

São evidentes as amplitudes e possibilidades desse discurso cri-
minológico como próprio fomento do sistema: a criminologia enquanto 
fricção, enquanto perturbação crítica que procura incitar, através de da-
dos e elementos técnico-teóricos a atuação político-criminal. O discurso 
criminológico enquanto fonte de legitimação (sempre crítica, frisamos 
desde aqui) ou (mais comumente) como elemento de deslegitimação de 
atuação vertical do estado na gerência de situações problemáticas e con-
flitos juridicamente relevantes é uma possibilidade em si.

Para fins de concretizar um embate frontal com a previsível po-
luição oriunda de um senso comum colonizado por matizes autorrefe-
rentes nas fontes interpretativas da lei penal (circundando definições 
doutrinárias corroboradas por Tribunais e retroalimentando a doutrina 
especializada, assim102), viemos propor a utilização racional e coorde-
nada de elementos do discurso criminológico como integrante de uma 
sintaxe jurisdicional-criminal. 

Uma criminologia enquanto âmbito onde a política criminal bus-
ca fontes e ideias e onde o sistema jurídico-penal busque essência her-
menêutica. E para isso é preciso conformar o que se pode compreender 
enquanto função do discurso e elementos criminológicos manuseáveis 
para tanto.

A ideia central desta rápida digressão é a de possibilitar que se ve-
rifique a viabilidade de inserção de discussões criminológicas – sobre-
tudo quanto à seletividade do sistema, sua costumeira adesão a agendas 
expansionistas acéfalas103 e sua baixa capacidade de gestão do conflito 
social em si – para o estudo conjunto da aplicação de dispositivos. Nesse 

102   LOPES JR., Introdução crítica..., pp. 17-18.
103   “Não por acaso, um processo penal que não é forjado, que não se desenvolve ou 
enfrenta seus e contradições a partir do reconhecimento da seletividade (o processo 
penal não atinge a todos com a mesma intensidade, da mesma forma como o direito 
penal não representa e nem tutela interesses comuns a todo o corpo social, mas, pre-
valentemente, os interesses daqueles capazes de deter o poder econômico e político) 
e do autoritarismo presentes no sistema penal é, do ponto de vista da democratiza-
ção desse sistema e da própria sociedade brasileira, uma disciplina inútil, ou é uma 
ciência superficial – ruim, imprestável – ou é cúmplice dessa mesma ordem injusta” 
(CASARA, MELCHIOR. Teoria do Processo Penal Brasileiro..., p. 3).
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mister, é crucial que se estabeleça um tipo de caracterização (dentre as 
incontáveis possíveis) daquilo que se entende por criminologia, e que 
essa caracterização seja compatível com o desenvolvimento do sistema 
para fins de restrição do mesmo (assumindo-se uma ideia político-cri-
minal minimalista104 e contida quanto mais possível na circunferência 
de atuação relativa ao sistema jurídico-penal propriamente dito).

É factível que se pode estar, a partir daí, diante de (mais) uma hi-
pótese que além de tolher (um)a criminologia para aquém de suas possi-
bilidades para-epistemológicas105, pode estar contribuindo para fomen-
tar um discurso – dito – meramente legitimador do sistema punitivo 
enquanto “apenas” otimizador/crítico106, como alguns diriam.

Não se compactua, da mesma forma, com uma fala criminologia to-
lhida de possibilidades que está meramente a serviço do sistema de modo 
a potencializá-lo sem perturbá-lo em demasia, alerta que sempre ressurge 

104   FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Trad.: Per-
fecto Andres Ibáñez et alii. Madrid: Trotta, 1995, pp. 103-105. O conceito, bom 
dizer, permeia toda a referida obra do autor, e sua definição se dilui durante 
vários momentos e entre outras definições pontuais.
105   Cf., CARVALHO, Salo de. Antimanual de Criminologia. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2011, pp. 03-26 e 43-61.
106   É preciso cuidado para não recair na (e para que o aqui disposto não se confun-
da com a) defesa de um tipo de “metodologia criminológica” que FERREL acer-
tadamente sustenta enquanto “pobre” no que tange ao seu potencial realmente 
transformador e palpável: “Transformada em acessório da Justiça, a criminologia 
não apenas conspira para ‘policiar a crise’, como sustenta instituições subjacentes 
a ela. Além disso, a criminologia está afastada da teoria crítica e voltada para as 
práticas de controle do crime, de cálculo de riscos e de gerenciamento de dados. Essa 
trajetória torna a pesquisa criminológica ainda mais impenetrável – para não dizer 
desagradável e inútil – a cidadãos, movimentos urbanos progressistas, jovens ati-
vistas políticos, e a outros grupos que poderiam ser incorporados ao projeto crimi-
nológico de enfrentamento da crise contemporânea global. Casada com o Sistema 
de Justiça Criminal e divorciada das nuances políticas da vida cotidiana, a crimi-
nologia estreita sua visão exatamente no momento em que mais se necessita de um 
engajamento amplo e crítico” (FERRELL, Jeff. Morte ao método: uma provocação. 
Revista Dilemas, n. 1, v. 5.  Rio de Janeiro: NECVU/IFCS/UFRJ, 2012. p. 158).
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quando se trabalha a relação entre a política criminal e a criminologia e se 
aventa a possibilidade da segunda ter alguma funcionalidade em relação à 
primeira. Nesse viés, é preciso estabelecer com clareza que o criminólogo 
não é um reles fornecedor de pautas para o agente político107.

Pensa-se, contudo, que as premissas se evidenciam no instante em 
que intentamos a criminologia vista como ferramenta eminentemente 
crítica e mesmo manancial hermenêutico da ingerência e aplicação legal 
(grosso modo, algo que será tratado logo abaixo como relativo à ideia de 
esclarecimento como função do discurso criminológico). Oferecemos vi-
são justamente contrária àquela que coloca a criminologia como “dado 
útil de realidade” e “ponto de apoio adicional-optativo” à interpretação 
endógena108 dos elementos do sistema.

 Ademais, é leviano tachar de “conformista” toda e qualquer propos-
ta criminológico-crítica que não penda para um abolicionismo enquanto 
horizonte ou alvo final do discurso criminológico, como se houvesse o 
“abolicionismo” enquanto única meta real do criticismo e toda uma gama 
relegada a uma gigantesca vala comum de um reacionarismo disfarçado.

Várias premissas de caráter, dito, abolicionista109 (que vai enxerga-
do como uma vertente do criticismo), inclusive, serão tidas aqui como 

107   “Cuando se abomina de una ‘criminología aplicada’, lo que queda encubierto 
es si se está en contra de que la criminología adopte como tarea la formulación de 
cualquier política criminal, o sólo en contra de que la criminología adopte como 
tarea la formulación de una política criminal correccionalista; si se está en contra 
de que la criminología se comprometa con cualquier actividad práctica o sólo con 
algunas” (LARRAURI. La herencia de la criminologia crítica..., p. 236).
108   Os conceitos de exogenia e endogenia para representar respectivamente 
elementos perturbadores/conformadores de um sistema desde fora ou desde 
os próprios mecanismos e condições internas a esse sistema foi utilizado por 
LOPES JR. (Introdução crítica..., pp. 46-64) para o estudo de fatores de risco em 
meio à lógica processual penal. A inspiração é de: GOLDBLATT, David. A So-
ciologia do Risco – Ulrich Beck. In: Teoria Social e Ambiente. Trad. Ana Maria 
André. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.
109   “Antes de discutir las soluciones abolicionistas del problema penal es ne-
cesario introducir una precisión terminológica. Considero abolicionistas sólo 
aquellas doctrinas axiológicas que impugnan como ilegítimo el derecho penal, 
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alavanca discursiva. Embora a crença de que não se possa filiar pura 
e simplesmente a um abolicionismo penal – de se prestigiar várias das 
deslegitimações do sistema110 de cunho abolicionista como aportes in-
dispensáveis e utilizáveis e não meramente como “utopias” relativas a 
“pontos ótimos” meramente ilustrativos.

Mesmo porque, por exemplo, não se pode olvidar que ao tra-
tar (de modo idealizado) a aplicação das leis que compõe o sistema 
como solução redentora para os conflitos111, se está negando ou mes-
mo esquecendo deque se trata, essa, de uma operação implementada 
tal (um possível) modelo analítico de uma faceta artificial acoplada 
(juridicamente) a uma situação mundana, obtida mediante classifica-
ções legais impostas sobre um fato (cuja existência e características da 
ocorrência se quer comprovar). O que a lei incidente sobre o fato típico 
enquadra como delito, recorda Larrauri112, é algo ausente de uma reali-
dade ontológica enquanto tal.

bien porque no admiten moralmente ningún posible fin como justificador de los 
sufrimientos que ocasiona, bien porque consideran ventajosa la abolición de la 
forma jurídico-penal de la sanción punitiva y su sustitución por medios pedagó-
gicos o instrumentos de control de tipo informal e inmediatamente social” (FER-
RAJOLI, Derecho y Razón..., p. 249).
110   Cf. ZAFFARONI, Eugênio Raul. Em busca das penas perdidas. Trad. Vania Ro-
mano Pedrosa, Amir Lopez da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991, pp. 50-69.
111   “Os juristas cautelosos dizem que a tarefa do jurista consiste em decidir o caso. 
Não se pode imaginar uma solução para o caso com os meios limitados do Direito 
Penal. Por muito simpática que seja esta atitude de modéstia, não deixa de ser 
falsa. Deve-se apenas indagar outra vez, o porquê dos juristas terem que produzir 
e decidir os casos. A solução do caso consiste no fato a partir do qual a produção 
e a decisão do mesmo recebem o seu sentido e obtêm a sua justificação. Todavia, 
poderia ocorrer que se aproximassem melhor do mundo se os juristas se ocupas-
sem com algo diferente do que a produção e decisão de seus casos. Eles precisam 
oferecer mais do que o cumprimento do dever; o cumprimento do dever precisa 
ter um sentido positivo, seja qual for, para o mundo exterior aos juristas” (HASSE-
MER, Introdução aos Fundamentos do Direito Penal..., p. 365).
112  LARRAURI, Elena. La herencia de la criminología crítica, p. 199.
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Pensar criminologicamente o sistema (não apenas enquanto crítica 
criminológica apartada, mas sim pensando os institutos e mecanismos 
do sistema, criminologicamente), pois, é um meio de (re)aproximar dis-
cussões a nosso ver que não deveriam ser desconectadas. Na medida em 
que a crítica mais aguda, que migra para tendências informalizantes e/ou 
abolicionistas acaba por se alocar em fileiras diametralmente opostas às 
de um garantismo ou minimalismo penal, é preciso ajustar os ponteiros.

Importante desde logo salientar esse aspecto, uma vez que se te-
nha por premissa a ideia de que é no processo penal (cenário de fundo 
do trabalho), mais do que nunca (e não como uma espécie de mera crí-
tica auxiliar de “bastidores” da ideologia penal legiferante, apenas) que 
devem operar os conteúdos e standards criminológicos. 

1.2.1 CRIMINOLOGIA(S) E ESCOLHAS TEÓRICAS

Não se faz coro à ideia de que um garantismo113 (a ser considera-
do aqui, ao menos) deve necessariamente se refrear quando diante da 
possibilidade “verdadeiramente” minimalista que é a de busca de meios 
alternativos de solução conflitiva.

Nessa discussão, primeiramente, há que se pontuar a dificulda-
de factível de se estabelecer algum limite ou mesmo um horizonte de 
possibilidades para a criminologia, ou mesmo para uma criminologia 
que possua meios de fusão e funcionalidade possíveis dentre o sistema 
jurídico-penal e sua mecânica própria. 

É por isso que, em parte, se adotará a ideia de Albrecht114, de uma 
criminologia enquanto instância de esclarecimento e não “aconselhamen-

113   No presente trabalho, usar-se-á a expressão referindo o conjunto de ideias de-
senvolvido na clássica obra de Ferrajoli Derecho y Razón (já referida) para abreviar 
o termo e as circunstâncias de um garantismo penal. Não olvidamos, com Feldens 
(Direitos Fundamentais e Direito Penal..., igualmente já referido) e Cadermartori 
(Cf. CADEMARTORI, Sérgio. Estado de direito e legitimidade: uma abordagem ga-
rantista. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, especialmente pp. 72 e seguin-
tes, bem como com o próprio Ferrajoli – Derecho y Razón..., pp. 940 e seguintes) 
que se trata – o garantismo penal – de uma faceta específica e não solitária do 
conceito jurídico-político que pode ser agrupado sob o termo garantismo.
114    ALBRECHT, Peter Alexis. Criminologia – Uma Fundamentação para o Direi-
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to” (criminologia autônomo-crítica e não tradicional – nos conceitos assim 
apropriados pelo autor), funcionando o esclarecimento como uma arma 
contra a ideia de uma própria criminologia que sirva apenas para legiti-
mar operações do sistema assumindo papel secundário e de “dado de re-
alidade” sem vocação crítica ou modificativa verdadeira, tal um embuste.

Cabe alertar que, nesse contexto, o subtítulo da obra referida em 
sua tradução enquanto fator de “função” da criminologia (“uma funda-
mentação para o Direito Penal”) deve ser visto com resguardo.

Para o autor, enquanto uma criminologia tradicional se contentava 
com uma espécie de absorção jurídica de suas possibilidades como esfera 
de mera verificação coadunada com os instrumentos jurídicos115 e lhes 
fornecendo justificação (anda que sob certo viés crítico – pelas circuns-
tâncias – orquestrado, gerando um pastiche que muitos já denominaram, 
“elogiosamente” de direito penal científico), uma criminologia autônoma 
(crítica) precisaria se portar epistemologicamente de modo diverso. 

O que o autor alemão percebe como criminologia – por ele tra-
balhada como – tradicional, é um tipo de visão criminológica que não 
vai além de elementos empíricos catalogados para servir de banco de 
dados do sistema na melhor das hipóteses, e embasamento para esse 
mesmo sistema, ausente de questionamento crítico, na pior delas. De 
acordo com Sack, pensar a criminologia como tendo alguma função 
político-criminal pode(ria) acarretar numa condição estéril que além 
de estar atrelada a uma plataforma eminentemente estatal-legal quan-
to à questão criminal, tolhe a verdadeira vocação crítica e “irresponsá-
vel” do discurso criminológico116. 

Primeiramente, é salutar perceber que o conceito de Albrecht para 
autonomia dessa modelo de criminologia faz, para o autor, sinonímia 
com “crítica”117: só é verdadeiramente crítica a criminologia que propõe 
a si mesma enquanto topos de interpretação (esclarecimento) criminoló-

to Penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro/Curitiba. Lumen Juris/
ICPC, 2010. pp. 138 e seguintes, especialmente.
115   ALBRECHT, Criminologia..., pp. 131-136.
116   In: “Das Elend der Kriminologie und überlungen zu seiner überwindung: Ein 
erweitertes Vorwort”, apud LARRAURI, La herencia de la criminología crítica…, p. 238.
117   ALBRECHT, Criminologia..., pp. 137 e seguintes.
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gica dos conceitos dogmáticos e sistemáticos e não como uma explica-
ção técnica sob olhar criminológico dos mesmos. A diferença é brutal: 
partimos de uma criminologia que atuava enquanto departamento mais 
limítrofe da redoma jurídica com “o exterior”, para uma criminologia 
que fornece preenchimentos de sentido desde fora.

Há quem vá dizer que a “proposta” de Albrecht nada tem de exu-
berante uma vez que o saber criminológico atuando à margem e aparta-
do do sistema penal, propositalmente fora de sintonia com um discurso 
legalista é a essência de tudo o que se fez em criminologia especialmen-
te a partir dos anos 60 do século passado. Como procuramos estabele-
cer, a ideia de Albrecht que, sob um ponto de vista é limitada e ignorante 
de algumas frentes mais arrojadas, por outro, tem uma boa capacidade 
de real implemento, eis que reclusa (em alguns aspectos) por opção para 
se tornar adaptável ao modelo técnico/garantista que se busca assumir.

A criminologia e/ou seu ponto de corte não angaria um papel “me-
nor” ou secundário na visão do autor alemão: é mais uma escolha de 
ponto estratégico viável e coadunado a um garantismo que dialoga com 
Ferrajoli (por exemplo) do que propriamente uma visão castrada de po-
tencialidades maiores e diversificadas para o discurso criminológico118. A 
concepção criminológica de Albrecht carrega uma vantagem indiscutível 
frente ao discurso crítico de matriz latino-americana (especialmente), 
que varia entre contra concepções de ciência penal integrada promoven-
do múltiplos ataques de cariz quase sempre abolicionista às fendas do 
sistema: opta por um viés que não tem suas bases apenas no objetivo de 
tornar palatável uma matriz de pensamento abolicionista (por exemplo) 
nem de outros campos ideais que geralmente são vistos como produto ou 
evolução da marcha do discurso criminológico. Em contrário: claramente 
fixa bases para o papel da criminologia naquilo que nos acostumamos a 
chamar genericamente de “criminologia crítica”.

118   Cf. FERRELL, Jeff. Tédio, Crime, e Criminologia: um convite à criminologia 
cultural. Trad. Salo de Carvalho. Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 18, 
n. 82, jan./fev., 2010; CARVALHO, Salo de; LINCK, José Antônio Gerzson; MAYO-
RA, Marcelo; PINTO NETO, Moysés da Fontoura. Criminologia Cultural e Rock. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011; ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. Criminologia 
Cultural: uma introdução (1). Boletim do IBCCrim, n. 224/julho. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2011.
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Mais uma vez se está diante de um conceito – em termos – “aber-
to” que necessita de preenchimento extraído de uma escolha teórico-
-política: ainda que ao cabo Zaffaroni não concorde com um “funcio-
nalismo” criminológico (ou uma criminologia compatibilizada com o 
sistema), a realidade de necessidade de conformação de escolha para 
uma visão criminológica é inegável119.

Se não se assentir com o alarmismo ferrajoliano em relação a uma 
espécie de realidade caótica para além da teoria garantista e dos moldes 
de Estado que nela habitam (por crer que aqui o autor italiano sequestra 
a realidade social em favor de sua construção teórica120) e bem assumi-
mos como certeiras/verdadeiras uma inúmera gama de críticas que atin-
gem essa concepção (tema que voltará a ser abordado no quarto capítulo, 
infra)121, igualmente se crê que o posicionamento de Albrecht parece ser 
uma guarida, repita-se, estratégica, interessante neste momento. 

Não há receio de que esse posicionamento seja visto enquanto es-
pelho de um puro e simples conformismo, nem uma espécie de engessa-
mento do discurso criminológico, uma vez que: (a) não se manifesta, ora, 
total conformidade com o autor sobre uma definição “ótima” do concei-
to de criminologia122 e (b) se crê que existem camadas e momentos possí-
veis de discussão, bem como efeitos possíveis em meio a esses diversos 
focos, interessando, intencionalmente, por hora e nesse âmbito, reservar 

119   “Con esto queda dicho que, para nosotros, la ‘criminología’ no es un saber privado 
de valoraciones,  sino que está pictórico de valoración política y siempre lo ha estado, 
como lo demostramos en este desarrollo y como muchos otros autores ya lo han evi-
denciado de manera prácticamente irrebatible” (ZAFFARONI, Criminología..., p. 4).
120   FERRAJOLI, Derecho y Razón..., p. 338-340.
121   Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “La rinascita del diritto penale liberale o 
la ‘Croce Rossa’ giudiziaria”. In: GIANFORMAGGIO, Letizia (org.). Le ragioni 
del garantismo: discutiendo con Luigi Ferrajoli. Torino: Giappichelli, 1993, pp. 
383-395; LARRAURI, Elena. Criminología crítica: abolicionismo y garantismo. 
Revista de Estudos Criminais. Ano V, n. 20.  Sapucaia do Sul/Porto Alegre: No-
tadez/ITECRS/PUCRS, 2005, pp. 20-21. 
122   Cf. DIVAN, Gabriel Antinolfi. Quebra-cabeças – sobre epistemologia, crimi-
nologia crítica e (verdadeira) ruptura de paradigmas. Revista de Estudos Crimi-
nais, v. 29, Sapucaia do Sul: Notadez, 2008, p. 141-153.
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à criminologia um papel que possa dialogar com a política criminal e sua 
esteira procedimental última (sistema jurídico-penal).

Até porque parece acertado o alerta de que outro tipo de postura 
quanto à temática aqui entabulada se aproxima perigosamente do que 
pejorativamente entendemos como crítica pela crítica, ou o criticismo 
dotado de uma espécie mórbida de finalidade circular. A ideia é pro-
blematizada por Larrauri quando tece elucubrações sobre uma suposta 
premissa de que a tarefa do criminólogo “crítico” seria a desconstrução 
constante de legitimações e aportes sistemáticos, sem qualquer preo-
cupação com elaboração de políticas criminais ou propostas atinentes. 

Sem defender de forma monocular a ideia de que a criminologia 
possui exclusivamente uma “tarefa” político-criminal123, a autora sugere 
que existe toda uma questão relativa a idealismos que ignoram ou dis-
torcem as relações de saber-poder ao pugnar pela ideia de que uma bus-
ca pela “verdade” e um inconformismo “esclarecido” estariam por trás de 
um perfil de criminologia que não “cede” nem se deixa “aprisionar” por 
funções estabelecidas124.

1.2.2 CRIMINOLOGIA NO PROCESSO PENAL – BASES INICIAIS PARA A POLÍTICA  
PROCESSUAL PENAL E A FUNÇÃO DA CRIMINOLOGIA JUNTO À POLÍTICA CRIMINAL

Assume-se, agora, o risco de propor uma espécie de (verdadeira) 
virada criminológica dentre os institutos procedimentais típicos do pro-
cesso penal. Não se pode, contudo (do mesmo modo que já se alertou 
quanto à relação entre a política criminal e as estruturas dogmáticas do 
sistema jurídico-penal), pensar em uma abordagem que simplesmente 
destrua ou substitua categorias próprias e particulares de modo grossei-
ro. Para isso, e para os devidos ajustes quanto à proposta, é preciso levar 
em conta alguns fatores.

123   “[...] Pero, con ello, no quiero expresar que la tarea de la criminología crítica 
sea, inexorablemente, elaborar una política criminal. Del mismo modo he inten-
tado expresar algunos problemas con los que se enfrenta una criminología con 
pretensiones exclusivamente teóricas, quisiera exponer las limitaciones implícitas 
en una criminología concentrada en la elaboración de políticas criminales – sean 
del signo que sean” (LARRAURI, La herencia de la criminología crítica..., p. 240).
124   LARRAURI, La herencia de la criminología crítica..., pp. 238-239.
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Primeiramente, é de se crer que um possível complemento e uma 
notável vivificação (até do ponto de vista semântico) do esclarecimento 
enquanto função (crítica) da criminologia precisa atuar de sobremanei-
ra em meio ao âmbito processual. Para possibilitar que a virada se dê 
efetivamente no terreno prático e evitar que ela consista apenas em um 
campo de debates de certo modo estéreis sobre “política(s) criminal(is)” 
enquanto “aconselhamento” e desvelar de posturas ideológicas no(s) 
anverso(s) da lei penal (material), é necessário que se opere em grande 
monta com o processo penal e seus estamentos procedimentais.

Em segundo lugar, percebe-se uma imensa abertura – mesmo 
dogmática – nos ditames procedimentais informados pela lei (sobre-
tudo o Código de Processo Penal Brasileiro). Estes, em um grau bas-
tante discernível, permitem que haja a inserção do “esclarecimento” 
criminológico na otimização e implementação processual de elemen-
tos concretos relativos ao (bom e mau) “uso” do sistema de justiça cri-
minal em diversos momentos.

Acredita-se, pois, que a criminologia dignamente autônoma e crí-
tica não é “autônoma” no sentido de estar desvinculada, alheia ao estu-
do criminal-legal-procedimental. Sem dúvida, uma total autonomia dos 
estudos criminológicos em relação ao aparelho jurídico pode ocasionar 
a bizarra hipótese de um estudo do crime que dê as costas à própria 
definição de crime (nada mais do que um conceito legal, jurídico, por 
excelência). A ideia de algo que se diga criminologia, mesmo que queira 
priorizar outros tipos de desvio e tendências metodológicas diversas, 
enquanto objeto de pesquisa, deve ao menos ladear o estudo da lei proi-
bitiva como comparativo necessário e ter em conta fornecer subsídios 
(mesmo críticos) a essa, ainda que isso pareça simplesmente “aderir”, 
através da discussão, à propositura de agendas que desvelam uma pre-
tensão de hegemonia sobre a pauta penal125. 

125   “La interdisciplinariedad secante del derecho penal con la criminología es de 
tal naturaleza que, en ocasiones, resulta imposible distinguir sus respectivos ám-
bitos, en razón del entrelazamiento de sus discursos, producido por la pugna de 
poder entre corporaciones que disputan la hegemonía de la cuestión criminal, en 
estrecha dependencia de ámbitos sociales de poder mucho más amplios. Esto hace 
imposible definir la criminología de modo aceptable para todos los criminólogos, 
dado que, como saber que pretende proveer datos de realidad acerca de la cues-
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Do contrário, o risco é de recair no mesmo equívoco da scuola po-
sitiva italiana que promovia definições “criminais” ausentes de qualquer 
protagonismo do sistema judicial (que em última análise, é o que defi-
ne o âmbito de estudo criminal, regulando o que é crime), ou mesmo, 
por via transversa, de certo positivismo mais contemporâneo, sinônimo 
popular na academia jurídica para uma postura que, de modo autista, 
considera apenas o estudo jurídico como essencial.

Essa criminologia é autônoma porque, embora possua o compro-
misso de agir como “instância de esclarecimento” – e por isso coligada ao 
estudo jurídico-criminal, não é um mero condutor/legitimador de concei-
tos. Há uma série desses conceitos que vão “explicados” intrinsecamente 
dentro do direito penal material e do direito processual penal, com o uso 
de caracteres endógenos que se mostram desgastados e apartados das re-
alidades política e social do meio onde as leis deveriam surtir efeitos.

Teorias sobre a ilicitude, a (real) tipicidade e a culpabilidade (ou o 
“grau de”) de um agente para com um ato desviante são, muitas vezes, ten-
tativas de apropriação dentre os muros da dogmática penal de elementos 
de uma realidade muito mais complexa do que por vezes se pode aferir, e 
talvez aí possa entrar a questão de função da criminologia enquanto agre-
gador de sentidos para as interpretações. Acredita-se, por exemplo, que a 
questão da não punição (ou do não processamento) de um agente no caso 
do “furto famélico” ou da “insignificância” (seja ela relativa ao valor do bem 
móvel em questão, às posses da vítima ou à situação, propriamente dita, 
em que se verificou o fato), são conceitos mais atinentes a um esclareci-
mento criminológico e seu arsenal de dados e standards do que a teorias 
mecânicas ditas componentes de uma dogmática clássica.

Não se pode comprimir a realidade diante de teorias exclusiva-
mente penais tributárias à “vontade” do agente ou dados técnicos se-

tión criminal, quien dispone de la hegemonía científica para semejante cometido 
ejerce el poder del discurso sobre esa cuestión que, como es sabido, se han disputa-
do distintas corporaciones científicas a lo largo de la historia. Por lo tanto, desde 
la perspectiva descriptiva e histórica, puede decirse que la criminología es la serie 
de discursos que explicaron el fenómeno criminal según el saber de las corporacio-
nes hegemónicas en cada momento histórico” (ZAFFARONI; ALAGIA; SLOKAR. 
Derecho Penal. Parte Geral…, p. 157).
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melhantes, como se os fatores fome, necessidade, situação de rua e 
oportunidade (por exemplo) fossem dados que devem “prestar contas” 
diretamente à dogmática penal e nela encontrar referências exclusivas, 
senão que, trazer à baila, decididamente os conceitos e ensinamentos 
genuinamente criminológicos126.

 E isso, essa necessidade de readequação conceitual, parece ainda 
mais evidente no âmbito processual.

Como Albrecht situa, os campos de atuação dessa criminologia 
(“níveis de esclarecimento”) não pretendem mais do que gerar – via dis-
curso criminológico que assim se assuma enquanto missionário – lentes 
de visualização do sistema a partir de três momentos e com isso, situa 
igualmente qual ao seu ser é o papel com o qual a criminologia deve se 
resignar (sentido positivo, de assumir funções, e não no sentido de fra-
casso na tentativa de expansão conceitual). 

126   “En medio de la tormenta punitiva de la revolución tecnológica, en que incum-
be al derecho penal reafirmar su carácter de saber reductor y limitador del poder 
punitivo, para salvar al estado de derecho en la actual transición peligrosa, se im-
pone volver a una integración por interdisciplinariedad, o sea, elaborar un saber 
jurídico penal sobre la base de una teoría agnóstica o negativa del poder punitivo, 
que sea capaz de receptar los elementos y datos que le proporcione la sociología y 
la criminología, especialmente acerca de la operatividad real del poder punitivo. 
Sin esta integración, el discurso jurídico-penal pierde su rumbo, incluso con la 
mejor voluntad liberal y garantista de sus cultores, pues nadie puede controlar lo 
que pretende ignorar. Sus propuestas no pueden prescindir de los datos que le pro-
porcione la criminología acerca de la realidad social de ese poder punitivo, de su 
violencia, de su selectividad, de sus efectos interactivos, deteriorantes, potenciado-
res de conflictividad, etc. Sin esos datos el derecho penal se perdería sosteniendo 
soluciones realmente paradojales. Por ello, si al comienzo se ha dado un concepto 
aproximativo de criminología desde una perspectiva descriptiva e histórica, ahora 
sería posible proporcionar otro, según la función que se le asignaría al saber crimi-
nológico como complemento indispensable del derecho penal de contención puni-
tiva, perspectiva desde la que se puede concluir que la criminología es el conjunto 
de conocimientos, de diferentes áreas del saber, aplicados al análisis y crítica del 
ejercicio del poder punitivo, para explicar su operatividad social e individual y 
cómo es posible reducir sus niveles de producción y reproducción de violencia so-
cial” (ZAFFARONI; ALAGIA; SLOKAR. Derecho Penal..., pp. 164-165).
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Tomando-se o sistema jurídico-penal (as próprias leis penais e 
sobretudo as instâncias criminalizadoras e suas instituições correlatas: 
órgãos persecutórios/investigativos, órgãos acusadores oficiais, a pró-
pria atuação jurisdicional) como material de trabalho, Albrecht127 expõe 
os três níveis de esclarecimento nos quais a criminologia (crítica) deve 
focalizar sua atenção: o esclarecimento ao legislador, o esclarecimento 
para com a política criminal (ou a construção de uma), e o esclarecimen-
to frente à formação de juristas. O objetivo é claro: é fincar o discurso 
criminológico como dotado substancialmente de função de reflexão pe-
rante o sistema e assumir a dita criminologia crítica como “criminologia” 
em si mesma: (a) “crítica” para a elaboração de expedientes legislativos, 
(b) para a justificação de discursos e (c) para o sensível ponto que diz 
para com a formação e o arcabouço teórico de quem vai operar com os 
instrumentos políticos respectivos.

Vale lembrar que a noção diferenciada de política criminal assumi-
da pelo autor não é idêntica a aquela aqui defendida, em que pese às fun-
ções criminológicas de esclarecimentos se coadunarem e não carregarem 
uma contradição insustentável diante do viés que ora é apresentado.

Como já foi dito, em certo nível de discussão, o autor, bem como 
boa parte dos criminólogos críticos da última quadra do século pas-
sado (especialmente os neomarxistas), simplesmente impõe uma das 
versões criminológicas como desaguadouro e marco final do conceito. 
Diferentemente desses autores, contudo, Albrecht não parece preocu-
pado em visualizar a criminologia e sua episteme fundamentalmente 
enquanto trincheira contra cultural (o que faz com que alguns discursos 
criminológicos atinjam pontos de chegada absurdos como a negação 
total do protagonismo do agente desviante “hipossuficiente” – tal como 
num determinismo social absoluto – ou mesmo uma já referida “esquer-
da punitiva” que vai tratar de justificações e necessidades de criminali-
zação conforme o ambiente político).

Já preparando terreno para a discussão do terceiro e principal 
tópico deste momento do trabalho, bom procurar situar alguns exem-
plos de expedientes processuais-penais e dar vazão à ideia de fazer 

127   ALBRECHT, op. cit., pp.138-141.
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uma leitura de esclarecimento criminológico dos mesmos, para fins de 
ilustrar a proposta.

Concentrar-se-á, pois, na questão relativa à “formação dos juristas”, 
que não deve ser literalmente aqui entendida nem resumida à formação 
acadêmica em si (embora também), mas quanto à formação em sentido 
maior: a criminologia crítica deve fazer parte da formação do jurista en-
quanto presença constante, misto de dado empírico a não perder de vista 
e ressalva de constante ausência de conforto com a sistemática. O esclare-
cimento quanto à formação do jurista proposto por Albrecht pode ser lido 
como um incessante “levar em conta”, pelo operador jurídico, o discurso 
criminológico na sua lida discursiva (interpretação e aplicação).

Não só não há porque o processualista ou o penalista “temerem” assu-
mir arcabouço criminológico para o trabalho conjunto e o preenchimento 
(esclarecimento) de lacunas como há conceitos cuja situação relativa à rea-
lidade política e o entrelaçamento com ditames democrático-constitucio-
nais impõem uma postura pendente para a leitura criminológico-crítica, e 
para o próprio questionamento da funcionalidade institucional.

Veja-se: enquadrado, pois, um momento de sensível discussão 
da temática no que tange aos juízos de regras para o oferecimento da 
acusação, prelibação e admissão da mesma pelo judiciário (Conforme 
o Artigo 395 do Dec. Lei n.3.689/41, Código de Processo Penal – CPP, 
fundamentalmente128), uma vez que boa parte da doutrina pátria não 
apenas não questiona a incidência da “obrigatoriedade” do ingresso da 
ação como consagra conceitualmente o fato de que não é um momen-
to para avaliação “político-criminal” por parte do acusador129 (uma es-

128   LOPES JR. Direito Processual Penal..., pp. 355 e seguintes.
129   Cf. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2013, 
p. 231. Igual referência teórica é encontrada em relação ao sistema argentino, 
trazida por Julio Maier: “Desde un punto de vista negativo (comportamiento con-
trario al deber), ello significa que ningún criterio de oportunidad (principio con-
trario) – político-utilitario por conveniencia práctica, económica, témpora, etc. – 
autoriza, en principio a prescindir de la persecución penal frente a la noticia de 
la comisión de un hecho punible. Por mínima que sea la infracción o por inconve-
niente que aparezca (por ej., apropiación de una moneda perdida, de escaso valor, 
o necesidad de solicitar la extradición a alto costo de quien cometió un delito me-
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pécie de “desperdício” que será devidamente abordado com mais pro-
fundidade no próximo capítulo).

Bastaria uma incursão principiológica (do ponto de vista científi-
co-processual penal) do julgador para aderir à ideia de que a “absorção” 
estatal do conflito social por si só é gatilho para uma série de violações130 
dos próprios valores-base estabelecidos constitucionalmente (como 
dispõem Azevedo e Vasconcelos131). É preciso, porém, levar em conta 
também a questão puramente criminológica (coligada aos alicerces teó-
ricos da criminologia – sempre na vertente crítica, aqui) e perceber que 
se realmente consideramos “irreversível” a constatação de um paradig-
ma de labbeling approach132, é necessário que toda a gama de malefícios 
“sistemáticos” deva ser sopesada no instante em que se procurará (ou 
não) fazer incidir a imputação penal sobre um acusado e assim fazer 
movimentar o processo-crime.

nor) la persecución y el procedimiento penal, ellos son necesarios y obligatorios” 
(MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos. 2. ed. 3. reimpresión. 
Buenos Aires: Editores del Puerto, 2004, pp. 828-829).
130   “Las gravísimas intromisiones de los poderes públicos en el ámbito de los dere-
chos más preciados del individuo, justificadas por las necesidades de persecución 
penal en áreas de la tutela de los bienes  esenciales de la comunidad protegidos 
por las normas penales, deben ser limitadas en la medida en que su práctica no 
sea útil, necesaria o proporcionada, atendiendo a los intereses en conflicto, según 
las particulares circunstancias del caso concreto” (GIMENO SENDRA, Vicente. 
Prologo. In: GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, Nicolas. Proporcionalidad y De-
rechos Fundamentales en el proceso penal. Madrid: Editorial Colex, 1990, p. 07).
131   No momento em que o Direito Penal é utilizado de forma excessiva (violan-
do o princípio da intervenção mínima), desproporcional (violando o princípio da 
proporcionalidade), desumana (violando o princípio da humanidade), desigual 
(violando o princípio da igualdade), ou apelando para a responsabilidade objetiva 
(violando o princípio da culpabilidade), se torna arbitrário” (AZEVEDO, Rodrigo 
Ghiringhelli de; VASCONCELOS, Fernanda Bestetti de. Punição e Democracia: 
em busca de novas possibilidades para lidar com o delito e a exclusão social. In: 
GAUER, Ruth Maria Chittó (org.). Criminologia e sistemas jurídico-penais con-
temporâneos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008, p. 98).
132   BARATTA, Criminologia Crítica e crítica do direito penal..., pp. 112-113.
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Não há outra interpretação possível útil para alguns conceitos re-
novados de condições da ação (penal) – um tema que no capítulo pos-
terior ganhará o devido destaque – na visão de Lopes Jr., se não como 
um limitador crítico da própria incidência sistemática. Aliás, tendo por 
base uma necessária funcionalidade de esclarecimento, podemos dizer 
que a função exemplar de um discurso criminológico tem que priorizar 
a ocupação interpretativa133, linguística e hermenêutica dos institutos 
legais (sem que isso soe como promoção da defesa da distorção, sim-
plesmente, do vocabulário legal).

Nessa seara, é possível também perceber que o esclarecimento 
criminológico deve agir de modo central naquelas brechas em que a 
lei faculta à subjetividade dos operadores o implemento ou concessão 
de benesses/desvantagens frente ao(s) acusado(s), especialmente nos 
momentos em que o órgão Ministerial ou mesmo o Julgador tem de se 
valer, analogicamente, das circunstâncias do Art. 59 do Decreto-Lei n. 
2.848/40 (Código Penal Brasileiro – CP), como no caso do Art. 77, inc. 
II,  do mesmo diploma, e do Art. 89 da Lei n. 9.099/95, por exemplo. É 
necessário um preenchimento reflexivo da opacidade perigosa de ter-
mos como “antecedentes”, “circunstâncias e consequências” do delito 
e especialmente a “personalidade” do agente, levando em conta ele-
mentos como o da seletividade penal e da não taxação combinativa de 
preceitos relativos à scuola positiva criminológica do início do século 
XX e ao direito penal do autor.

Aqui, se poderia abrir o leque de análise para englobar também 
questão que é extremamente cara, ainda que, aparentemente, pouco 

133   “[...] as dificuldades sociais não mais permitem um Direito meramente descriti-
vo, ainda que o espaço de manipulação retórica do discurso democrático fosse – e 
siga sendo – imenso, com reflexos evidentes no ensino e nas estruturas subjetivas, 
nas pessoas que se formam. Daí que não se formava – e em grande medida se 
segue não formando – gente com capacidade transformadora e, portanto, crítica, 
ou seja, capaz de, por uma análise aberta, colocar em crise o que está dado, de 
modo a buscar promover uma transformação para melhor” (COUTINHO, Jacinto 
Nelson de Miranda. “Dogmática crítica e limites linguísticos da Lei”. Crítica à 
Dogmática: dos bancos acadêmicos à prática dos Tribunais. Revista do Instituto 
de Hermenêutica Jurídica. Volume 1, n. 3. Porto Alegre: Instituto de Hermenêu-
tica Jurídica, 2005, p. 39).
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explorada pela doutrina especializada: a funcionalidade da divisão do 
meio de defesa (e fonte de prova)134 do interrogatório em duas partes (Art. 
186, caput, CPP), com ênfase para a primeira onde devem residir pergun-
tas sobre a “situação pessoal do acusado” (Art. 187, parágrafo 1º, CPP). 
Parece claro que, para além de um mero fator de trivialidade, de um re-
les método de aproximação com o interrogando para abertura dialogal, 
temos aqui certa responsabilidade assentada na razoabilidade de uma 
decisão liberatória/absolutória ou mesmo na proporcionalidade (senti-
do estrito) do quantum de uma decisão de condenação. Afinal, é hora de 
a doutrina e a jurisprudência começarem a se manifestar por um real 
uso da disciplina da questão, cujo texto legal aponta para a existência de 
questionamentos sobre fatores como os “meios de vida ou profissão” do 
interrogando, “vida pregressa” (que hermeneuticamente deve ser anali-
sada diferentemente da existência ou não de condenações anteriores ou 
antecedentes, eis que para isso a lei estabelece questionamento próprio 
– no mesmo parágrafo). Especialmente a imprecisa (e por isso carente 
de conteúdo claro) questão sobre as “oportunidades sociais” do acusado, 
o que parece tanto passível de ser uma realidade apropriada por uma 
abertura para um direito penal do autor como para os elementos crimi-
nológicos/críticos que devem imantar a aplicação do dispositivo.

Não é sequer preciso referir sobre a instância de “esclarecimento 
legislativo” e sua relação direta com as políticas públicas de caráter so-
cial ou mais especialmente a política criminal relativa (motivadamen-
te) tanto a fatores coligados quanto ao próprio sistema jurídico-penal 
em si. A referência já está mais do que feita no primeiro tópico, supra. 
O “esclarecimento” aqui visa uma atuação legislativa qualificada e to-
nificada por discussões criminológicas, dados, e concepções teóricas 
que não só não devem ser afastadas do debate como precisam existir 
para a aplicação prática. Do contrário, se está falando em um eterno 
estado da arte das ciências criminais que não visa no âmbito político 
às consagrações que atinge no campo teórico.

Entende-se por criminologia uma instância de esclarecimento 
cujo cunho é de viés crítico, e não que possua eventualmente a crítica à 

134   Cf.  QUEIJO, Maria Elizabeth. O Direito de não produzir prova contra si mesmo 
(o princípio do Nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal). 
São Paulo: Saraiva, 2003. pp. 84-88.
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sistemática como “uma de suas” possibilidades. É uma ferramenta por 
vezes de vazão a caracteres abolicionistas, mas ainda que não o seja, 
não mais pode desviar se sua essência antiexpansionista, sob pena de 
recair na velha e inofensiva criminologia do “aconselhamento”. Alerta-se 
reiteradamente isso para evitar distorções: o “esclarecimento” crimino-
lógico não estaria sendo manejado corretamente nesse sentido se uma 
mera válvula para tendências que vislumbrem uma expansão vertical de 
controle ou ainda uma “ideia” político-criminal de moldes psiquiátrico-
-alarmistas. Não parece haver discussão quanto à tendência que o sa-
ber criminológico precisa possuir para não voltar a se caracterizar pelo 
“aconselhamento” inócuo.

Desde o início da obra se defende uma postura que não apenas 
não deixa de dialogar com assunções técnico-ideológicas, como recu-
sa qualquer possibilidade de se pensar tendo uma neutralidade (em 
qualquer grau) como parâmetro. O limite entre panfletagem, irrespon-
sabilidade científica e perspectivismo está bem traçado. Por isso não 
se deve furtar de defender que há um escudo para a relativização de 
conceitos e para a abertura dos mesmos sem que seus sentidos sejam 
destruídos ou inocuizados.

São admitidas várias vertentes criminológicas e a multiplicidade 
de discursos, mas a barreira oposta aqui é a toda e qualquer vertente cri-
minológica que, extreme de conteúdo questionador, sirva apenas como 
aparelho cooptado por um sistema que não quer se legitimar por justi-
ficações exógenas, mas sim buscar justificações acopláveis a la carte. Se 
não for crítico (mesmo que genericamente falando) e externo (mesmo 
que umbilicalmente relacionado), o discurso criminológico se transfor-
ma ou em perfumaria inútil, ou em alavanca perversa.

Salienta-se, de sobremaneira, que é verificada – em nível teórico, 
uma profícua “união” da pesquisa criminológica com a dogmática penal 
(ou com alguma dogmática penal, diga-se), no que diz respeito inclusive 
à produção literária e ao ministério docente. Lamentavelmente, a pes-
quisa e a docência processuais parecem quase “naturalmente” afastadas 
da discussão criminológica, como se pertencessem a mundos distintos 
e quando os ditames criminológicos aparecem nas obras sobre proces-
so penal (mesmo nas mais recomendadas), o costume é o de utilizar (à 
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moda do aconselhamento da criminologia “tradicional”) ditames e cha-
vões criminológicos como introito ou espécie de tributo necessário.

A ideia ora discutida é fruto especialmente de práticas docentes 
próprias, em que conceitos criminológicos convivem (e assim deve ser) 
em meio ao estudo, confluência, e aplicação prática da legislação e teo-
ria processuais. Um imperativo de discussão e norte para a pauta de pre-
enchimento interpretativo de dispositivos pensados para a realidade de 
um sistema de justiça criminal colapsado e carente de teoria verdadei-
ramente afinada tanto com o ambiente cultural que o circunda, tanto 
com o paradigma constitucional-democrático previsto abstratamente.

1.3 PARA UMA POLÍTICA PROCESSUAL PENAL: ÍNDOLE PROCESSUAL, INSTRUMENTALIDADE 

(CONSTITUCIONAL) E PRINCÍPIO INQUISITIVO – DOIS NÍVEIS DE ANÁLISE

Ao iniciar o quarto capítulo do seu Principios Generales del Proceso, 
em seu segundo volume – Problemas Jurídicos y políticos del proceso pe-
nal, James Goldschmidt estabelece um predicado sublime, tão simples 
quanto certeiro em seu enfoque, de modo que cabe simplesmente sua 
reprodução literal:

Los principios de la política procesal de una nación no son 
otra cosa que segmentos de su política estatal en general. Se 
puede decir que la estructura del proceso penal de una na-
ción no es sino que lo termómetro de los elementos corpo-
rativos o autoritarios de su Constitución. Partiendo de esta 
experiencia, la ciencia procesal ha desarrollado un número 
de principios opuestos constitutivos del proceso. La mutua 
lucha de los mismos, el triunfo ya del uno, ya del otro, o su 
fusión, caracterizan la historia del proceso. El predominio de 
uno u otro de estos principios opuestos en el Derecho vigen-
te, no es tampoco más que un tránsito del Derecho del pasa-
do al Derecho del futuro135.

Goldschmidt faz importante identificação substancial da índo-
le processual (através de uma gama de princípios que identifica como 
sendo “princípios de política processual”) para estabelecer diretrizes 
coligadas ou a um processo penal de cunho constitucional-democrático 

135   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., pp. 109-110.
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ou a qualquer ordem jurídica que se proponha de qualquer modo como 
uma negação desse vetor (especialmente quanto ao autoritarismo en-
quanto postura governamental antidemocrática). Afinal, o “espírito polí-
tico-constitucional” de um ordenamento se faz, também para Figueiredo 
Dias136, mais pulsante no processo penal relativo a esse ordenamento do 
que em qualquer outro assento.

A definição de um campo político relativo ao conteúdo processual 
é matriz necessária de estudo, em paralelo com a técnica jurídico-legis-
lativa, ambos com pontos tangentes entre si, mas dotados perspectivas 
distintas, como para Alcalá-Zamora:

Dos clases de principios rigen y encuadran las reformas le-
gislativas y más especialmente las que conciernen a los códi-
gos y a las leyes que sin recibir este nombre, poseen categoría 
igual o análoga, como precisamente en los dominios proce-
sales acontece con las de organización judicial. La primera 
serie de principios se refiere a la técnica legislativa que debe 
presidir la redacción, ya se trate de ligeros retoques, de cam-
bios más profundos o de sustitución de un código por otro de 
traza muy distinta. La segunda serie, por el contrario, atarle 
al contenido político del texto, y si el calificativo asusta (aun-
que nada o poco tenga que ver con este caso con luchas o co-
lores partidaristas), hablemos de carácter u orientación del 
mismo. Tan diferentes son esas dos series, que, sin forzar el 
símil, podríamos compararlas, la de principios técnicos con 
el cuerpo, y la de principios políticos con el alma137.

Procurar-se-á perquirir, nesse momento, caracteres que informam 
o processo penal enquanto um dos mecanismos político-criminais que 
regulam diretamente esse elemento do sistema jurídico-penal. Nunca é 
demasiado ter o cuidado de firmar entendimento de que uma política cri-
minal não pode ter pretensões de utilizar um sistema teórico e legal sem 

136   FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. “Para uma reforma global do processo penal 
português – da sua necessidade e de algumas orientações fundamentais”. Para 
uma nova justiça penal. Coimbra: Almedina, 1983, p. 6.
137  ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Estudios de Teoría General e Historia 
del Proceso (1945-1972). Tomo II, Números 12-30. México: Universidad Autóno-
ma del México, 1992, pp. 86-87.



118

PROCESSO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL

que sejam respeitadas certas categorias e disposições elementares/espe-
cíficas desse sistema. Assim, procurar-se-á estabelecer as bases rígidas 
de um processo penal em suas características elementares, de um lado 
exibindo seu caráter constitucional e tudo que disso decorre, e de outro 
buscando opções operacionais que com esse primeiro sejam compatíveis.

No que diz respeito ao termo que se acaba de referir – índole –, tudo 
o que fora dito acerca de escolhas, opções e/ou assunções políticas nos 
tópicos anteriores, e sobre o expurgo de uma falsa noção de “neutralida-
de” como dogma, aqui também vigora: é um extremo equívoco a confusão 
entre postulados de paridade processual e a existência de uma espécie de 
vácuo axiológico-político nos preceitos fundantes do processo penal.

Lopes Jr. estabelece os parâmetros da contradição ao salientar 
que, do ponto de vista da coerência interna de sua mecânica, o processo 
pode ser visto como um “instrumento neutro” de exercício da jurisdição, 
mas sem que com isso se defenda a ideia de que ele não possui nem 
pudesse possuir pendência política clara para uma determinada confor-
mação constitucional-garantística:

Especificamente no processo penal, a satisfação da resistên-
cia resulta um imperativo do contexto político-constitucio-
nal e dos postulados de garantia do indivíduo que apontamos 
anteriormente. Por isso, é inegável que em pé de igualdade 
com a pretensão se encontre a resistência oferecida pela de-
fesa, e a função do processo penal estará igualmente satisfei-
ta com a condenação ou a absolvição. Como sintetiza Gime-
no Sendra, a função do processo penal não pode limitar-se a 
aplicar o poder de penar, pela simples razão de que também 
está destinado a declarar o direito à liberdade do cidadão 
inocente. O processo penal constitui um instrumento neutro 
da jurisdição, cuja finalidade consiste tanto em atuar o po-
der de penar e a função punitiva como também em declarar 
de forma ordinária (pela sentença), ou restabelecer pontual-
mente, a liberdade138.

138   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 154. Cf. igualmente GIMENO SEN-
DRA, Vicente; MORENO CATENA, Víctor; CORTÉS DOMINGUEZ, Valentín. De-
recho Procesal Penal. Madrid: Colex, 1996, p. 26.
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É uma falácia equiparar a evidente equivalência axiológica en-
tre condenação e absolvição nos termos do exercício da jurisdição e a 
necessidade de paridade de armas entre os atores processuais com a 
inexistência de índole constitucionalmente sintonizada do processo en-
quanto instrumento político-criminal (sabendo-se que, no que diz res-
peito a essa índole, ela deliberadamente não promove equilíbrio valora-
tivo entre o acusador e o réu).

Neste momento é preciso estabelecer o que aqui se está enten-
dendo por índole no universo de conceitos para o processo penal: com a 
leitura tanto das regras expressas e dos mandados de otimização prin-
cipiológicos constitucionais, não se pode (dada a função constitucional 
programática em sentido amplo) definir exatamente todo o funciona-
mento do processo penal pátrio nem todos seus institutos e formalida-
des – o que seria absurdo uma vez que não cabe à Carta Constitucional 
o papel de “Código Processual”. No entanto, diante da mesma leitura, 
se pode tranquilamente estabelecer um modelo negativo: ou seja, a 
Constituição, através de suas normas (regras e princípios) e valores ele-
mentares estabelece que tipo de processo penal está vedado ou qual tipo 
de processo penal não se procura implementar no ordenamento pátrio.

A normatividade constitucional, enquanto direcionamento políti-
co do processo prevê um processo penal dotado de uma específica pos-
tura139, eleita, escolhida, mediada por suas escolhas e pelo arcabouço de 
princípios democráticos pré-moldados Afinal, é natural que 

o sistema processual guarde perene correspondência com a 
ordem constitucional que a serve, inclusive acompanhando-
-a nas mutações por que ela passa. Em princípio, o processo 
acompanha as opções políticas do constituinte, as grandes 
linhas ideológicas abrigadas sob o pálio constitucional140.

Se a ideia for ser mais pragmático relativamente ao tópico ora 
abordado, pode-se sem esforço referir que todas as políticas (no sentido 

139   “Tomados en conjunto, los principios políticos definen el carácter de un códi-
go y determinan que resulte de tipo liberal o autoritario” (ALCALÁ-ZAMORA Y 
CASTILLO, Estudios de Teoría General e Historia del Proceso, Tomo II..., p. 103).
140   DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14. ed., re-
vista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 33.
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de policy) devem ser atreladas a uma ordem orgânico-administrativa su-
perior (polity) e apenas podem operar em meio às esteiras que ela definir 
e/ou autorizar: tem-se aqui do ponto de vista das políticas públicas uma 
explicação que se poderia, juridicamente, resumir com a necessidade de 
conformação constitucional (em um estado constitucional de direito em 
que vivemos) de toda a gama de normas infraconstitucionais vigentes.

Importante, contudo, salientar que não se está apenas falando em 
conformidade do ponto de vista formal (como se os princípios políticos 
fossem apenas evidências de check in de mandamentos constitucionais 
dentre o texto da lei processual) e sim de uma adequação material aos 
propósitos constitucionais para verdadeiramente perceber o processo 
penal como um possível aparelho afeito à política criminal141.

O tipo de processo penal delineado de forma por vezes direta, 
por outras, mediata, pela normatividade constitucional, é claramente 
defensor da excepcionalidade do estado de culpa e, assim sendo, osten-
ta de forma notável uma postura de defesa e amplitude das garantias 
do acusado para a maximização da tentativa de manutenção do estado 
de inocência. Sem vedar nem obstaculizar deliberadamente a preten-
são acusatória, nem deixar de subsidiar a pretensão punitiva advinda 
da condenação transitada em julgado, a Carta Constitucional se mos-
tra como dotada de preceitos que impõem limites éticos à persecução 
penal e à violação do estado de inocência do acusado e aí percebemos 
os contornos que politicamente foram dados ao processo penal pátrio 
nessa quadra histórica.

Como salienta Tucci, a própria ideia de processo (penal) advém 
da necessidade de equiparar os lugares de fala do Estado com o do acu-
sado, que, já tem sua suposta conduta incursa em uma lei eminente-
mente punitiva e repressora (lei penal/material incriminadora) e que 
agora (âmbito processual) vai ter uma proteção contra o abuso das fa-
culdades punitivas estatais:

Esse, sem dúvida, é o motivo de destaque dado ao processo 
penal como instrumento de preservação da liberdade jurí-
dica do acusado em geral: consubstancia-se ele, com efeito, 

141   ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Estudios de Teoría General e Historia del 
Proceso, Tomo II..., p. 101.
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num precípuo direito, não do autor, mas do réu, interessado, 
que este é, em defender sua “liberdade jurídica”, mediante 
a jurisdição que testa a legalidade da ação do acusador. Por 
isso há quem chegue a asseverar, até, que, enquanto o Código 
Penal é o diploma do delinquente, o Código de Processo Pe-
nal é o estatuto do inocente142.

Ao se verificar a base constitucional-democrática estabelecida 
como diretriz para o processo penal pátrio, percebe-se que o processo 
e suas regras circunstanciais devem opor à pretensão acusatória, que 
busca satisfação jurisdicional, uma plataforma para que o réu, presu-
midamente inocente, defenda esse estado “natural” em detrimento do 
estado “excepcional” de culpa. Isso fica evidente ao se ver com que tipo 
de premissas (ou, “verdades”) iniciais o processo penal trabalha:

A presunção em sentido técnico define-se como sendo o me-
canismo através do qual, a partir de um facto conhecido, se 
aceita um outro, desconhecido, sem que haja necessidade 
de recorrer a qualquer meio de prova. Há, na presunção, um 
fundamento lógico que repousa na ideia da probabilidade ra-
cional de que venha acontecer o facto presumido, uma vez 
ratificado o facto real143.

142   TUCCI, Rogério Lauria. Teoria do Direito Processual Penal. Jurisdição, Ação e 
Processo Penal (Estudo Sistemático). São Paulo: RT, 2003. p. 170. Bom salientar 
que o referido autor expõe uma “dupla finalidade” do processo penal (que será 
novamente referida aqui, no tópico infra), em que residiria não apenas a ideia 
de tutelar a liberdade do acusado, mas também a de “garantia da sociedade”: 
neste último viés, entendemos, em uma leitura sistemática da obra do autor, 
que não se está fazendo um enquadramento do processo com a lei penal ma-
terial e sim se referindo ao processo que finda com a condenação e legitima a 
jurisdição a aplicar no réu a devida pena para realizar as finalidades atinentes 
ao direito penal em si. Tanto que Tucci cita a inevitabilidade do processo penal, 
de onde decorre o princípio da necessidade do mesmo, ou a noção de que o 
acusador deve suportar a tutela das liberdades do acusado como preço para seu 
poder de demandar (op. cit., p. 171). Sobre o princípio da necessidade, cf. LOPES 
JR., Direito Processual Penal..., pp. 85-88.
143   VILELA, Alexandra. Considerações acerca da Presunção de Inocência em Di-
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Apenas a existência da imposição de que ninguém será considera-
do culpado até o processo transitar em julgado com sentença condena-
tória144 já simboliza, pela lição de Vilela, qual o fato desconhecido que o 
processo penal brasileiro (constitucionalizado) se dispõe a, de pronto, 
aceitar como presumidamente verdadeiro (até que em contrário consiga 
lograr êxito a pretensão acusatória). A presunção constitucional de ino-
cência é um perfeito símbolo da ideia de um processo penal em que não 
apenas o status jurídico do inocente é assim imutável até o trânsito em 
julgado de uma condenação, como é necessário considerá-lo como tal 
e ofertar-lhe meios para que confirme a “verdade” inicialmente aceita 
de sua inocência, e mais: com isso, simboliza toda a postura processual 
ditada constitucionalmente, tendo o in dubio pro reo como traço mar-
cante a ser disseminado como dogma do processo penal145.

A assimetria é uma constante do “jogo” (“guerra”) processual, no 
instante em que se desenha o panorama sempre como “situação” (para 
Goldschmidt) e nunca como uma (estanque) “relação”. E mais: a “vitó-
ria” tem propensões a se aproximar do “melhor jogador” e não necessa-
riamente daquele que a mereceria no campo ético-hipotético (cf. Morais 
da Rosa146, por todos). Por isso, já diante de uma assimetria imposta e 
natural, é possível tanto o (re)equilíbrio das posições conforme as “jo-
gadas” das partes quanto assumir que (político-constitucionalmente), é 
preciso afirmar essa própria assimetria em um panorama “eleito” inicial: 
pro reo. No mesmo sentido, importante contribuição de Amaral (cujo 

reito Processual Penal. Reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 81.
144   Conforme o texto do Art. 5º, inc. LVII da Constituição Federal.
145   “A Constituição dá-lhe (ao Princípio da Presunção de Inocência) assim con-
sagração, não apenas enquanto um modo de tratamento a dispensar ao arguido 
quando contra si ocorre um processo crime, pretendendo oferecer-lhe o tratamen-
to que se assemelhe o mais possível igual a quem não se encontra acusado pela 
prática de um crime, mas também enquanto regra probatória aliada ao princípio 
do in dubio pro reo. Resulta ainda que lhe oferece legitimidade para, ao longo do 
Código de Processo Penal, disseminar, a marca, de resto indelével, da presunção 
de inocência” (VILELA, Considerações..., p. 18).
146   MORAIS DA ROSA, Alexandre. Guia Compacto do Processo Penal conforme a 
Teoria dos Jogos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. pp. 19-20. 
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sentido, aqui, se adota) quanto ao fato de que é preciso conformar a sig-
nificação do termo “presunção” (de inocência) nos limites de uma “pré-
-ocupação” axiológica referente à prova penal e ao trato jurisdicional das 
matérias duvidosas em meio à instrução: “presunção” significando um 
“estabilizador de expectativas”147. O acusado “inicia o jogo absolvido”148 
e não há nenhum sentido em imputar à “presunção” de inocência qual-
quer caráter que não seja o de pré-ocupação.

Quanto à consideração da presunção de inocência enquanto pe-
dra político-ideológica de toque da realidade processual penal, basta 
referir que a consagração do instituto (descontadas aqui as variações 
de acepção) sempre fora vista como inimiga e percalço para os defen-
sores de um sistema inquisitorial com notas de eficientismo higienista 
(em frontal e inconciliável oposição a todo o arcabouço constitucional). 
Por todos, um Manzini que desmascara a si próprio, citado por Cordero, 
quanto à dita presunção, considerando inclusive uma “presunção de cul-
pa” enquanto “ordem normal das coisas”: 

[...] a smentirla bastano “arresto preventivo”, istruzione se-
grete e il “fato stesso”che qualcuno sia imputato ossia, “ne-
cessariamente”, colpevole presunto; “del resto, la pratica dei 
giudizi...va facendo giustizia sommaria di simile assurda 
teoria, escogittata dall “empirismo francese”. Secondo lui, il 
proceso somiglia alla machina descritta da Kafka nella “Co-
lonia Penale”: esistono anche garanzie ma, essendo presu-
mibelmente colpevole l’imputato, “secondo l’ordine norma-
le delle cose”, una tutela di libertà “pericolante” è pensabile 
solo quale effeto marginale; nell’alternativa delle conclusio-
ne fallibili, meglio che i giudici condanninno (è la “via tu-
tior” direbbe Escobar)149.

147   AMARAL, Augusto Jobim do. Apontamentos sobre a “Pré-ocupação” de Ino-
cência. Boletim Informativo do Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal. 
Ano 02, n. 02. Porto Alegre: IBRASPP, 2012, pp. 3-4.
148   MORAIS DA ROSA. Guia Compacto do Processo Penal conforme a Teoria dos 
Jogos..., pp. 68-70.
149   CORDERO, Franco. Guida alla procedura penale. Torino: Utet, 1986, p. 5.
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Por tratar da “liberdade humana” e da “dignidade do ser humano”, 
um processo penal constitucionalizado tem de ter na base de sua índole 
a necessária configuração de aparato que procure resguardar e atuar a 
partir de uma noção de presunção quanto à inocência do acusado. É daí 
que decorrerá sua operacionalidade e seus meandros técnicos: de um 
caráter de plus em relação aos outros tipos de processo e suas opções 
políticas particulares150. E é daí que é decantado o substrato para orien-
tar a composição e a interpretação de seus institutos.

Por isso, parece perfeitamente livre de qualquer dúvida a ideia de 
que um processo penal em moldes constitucionalizados deva adotar ca-
ráter garantista em relação à análise da pretensão acusatória, uma vez 
que a pauta político-constitucional assim o conforta e outra que a índole 
processual assim o reclama. A tarefa primordial do exercício jurisdicio-
nal é avaliar o pleito acusatório com vistas a averiguar se este consegui-
rá desconfigurar a situação inicial que é a de inocência, tendo-se no pro-
cesso e na própria atuação do julgador um amparo à maximização das 
potencialidades da tese situacional: “Cada vez que un imputado inocente 
tiene razón para temer a un juez, quiere decir que éste se halla fuera de la 
lógica del estado de derecho: el miedo, y también la sola desconfianza y la 
no seguridad del inocente, indican la quiebra de la función misma de la 
jurisdicción penal y la ruptura de los valores políticos que la legitiman”151.

Não há tempo aqui para fazer todas as ressalvas possíveis sobre o 
estigma que a adjetivação garantista carrega, nem para refutar algumas 
leituras menores de premissas sofistas que se ocupam diuturnamente de 
aliar a postura em comento a uma série de bravatas que supostamente 
serviriam para perturbar axiologicamente o processo defendendo uma 
(equivocada) invencibilidade da presunção de inocência. Já se procurou 
deixar claro que a relação acusação-defesa e os resultados do embate da 
pretensão acusatória com a presunção de inocência152 e a própria defesa 

150   SUANNES, Adauto. Os fundamentos éticos do devido processo penal. 2. ed., 
revista e atualizada. São Paulo: RT, 2004. pp. 111-113.
151   FERRAJOLI, Derecho y Razón, pp. 549-550.
152   “Si la jurisdicción es la actividad necesaria para obtener la prueba de que un 
sujeto ha cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un 
juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede 
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do acusado são elementos inerentes à própria movimentação proces-
sual e às situações cambiantes em relação às partes dentre o mesmo. A 
demanda jurisdicional acusatória (pública ou particular) ser finalizada 
com a conclusão da condenação ou da absolvição do acusado nada tem, 
a princípio, a ver com a índole processual democrático-garantista que 
facilmente é visível em relação ao processo imantado pelo texto consti-
tucional pátrio e ao tipo de procedimento pelo qual ele será regido.

Os postulados do sistema garantista compilados por Ferrajoli em 
uma base de dez axiomas153 são premissas politicamente conectadas e 
perfeitamente recepcionadas pela ordem vigente para serem exempli-
ficadas enquanto pilares político-constitucionais que refletem a ima-
gem ideal do processo penal. Especialmente naqueles que tangem à 
realidade estritamente relativa ao funcionamento processual (Princípio 
Acusatório, Princípio da Refutação, Princípio da Carga da Prova, por 

ser considerado culpable ni sometido a pena. En este sentido el principio de ju-
risdiccionalidad – al exigir en su sentido lato que no exista culpa sin juicio, y en 
sentido estricto que no haya juicio sin que la acusación sea sometida a prueba 
y a refutación – postula la presunción de inocencia del imputado hasta prueba 
en contrario sancionada por la sentencia definitiva de condena. Se trata, como 
afirmó Luigi Lucchini, de un «corolario lógico del fin racional asignado al proceso. 
y, al mismo tiempo, de la ‘primera y fundamental garantía que el procedimiento 
asegura al ciudadano: presunción juris, como suele decirse, esto es, hasta prueba 
en contrario’” (FERRAJOLI, Derecho y Razón..., p. 549).
153   Cf. FERRAJOLI, Derecho y Razón..., p. 93: Nulla poena sine crimine (Princípio 
da Retributividade, ou da decorrência de pena exclusivamente para um delito); 
Nullum crimen sine lege (Princípio da Legalidade, em sentido lato ou estrito); 
Nulla Lex (poenalis) sine necessitate (Princípio da Necessidade ou Economia do 
Direito Penal); Nulla necessitas sine iniuria (Princípio da Lesividade ou da Ofen-
sividade do ato); Nulla iniuria sine actione (Princípio da Materialidade ou da 
Exterioridade da Ação); Nulla actio sine culpa (Princípio da Culpabilidade ou da 
Responsabilidade Pessoal); Nulla culpa sine judicio (Princípio da Jurisdiciona-
lidade, em sentido amplo ou estrito); Nullum iudicium sine accusatione (Princí-
pio Acusatório, ou da separação entre o juiz e a acusação); Nulla accusatio sine 
probatione (Princípio da Carga da Prova ou da verificação); Nulla probatio sine 
defensione (Princípio do Contraditório, ou da defesa, ou da refutação).
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exemplo – lembrando que o autor mencionado aqui estabelece, para 
fins programáticos, uma combinação entre princípios penais e proces-
suais) se revela um fator de opção por um viés notadamente assumi-
do em relação à postura ora explicitada. Ou seja: manifesta função de 
contenção ou restrição do poder absoluto (em sua faceta de persecução-
-punição penal)154.

É possível dizer: um processo penal (constitucionalizado e garan-
tista) que vivifica a ideia de sistema jurídico-penal como ultima ratio e 
que auxilia a manter a ingerência punitiva filtrada e contida, colabo-
rando para a própria visão de política criminal como extrema ratio da 
atuação estatal.

Poder-se-ia recorrer – para defender o predicado – igualmente 
à raiz iluminista da ideia de racionalidade punitiva qualificada como 
espectro da democracia (como salientou Carvalho155), ou mesmo à 
ideia de que há uma base imantada pelas Declarações de Direitos do 

154   “Estos diez principios, ordenados y conectados aquí sistemáticamente, definen 
– con cierto forzamiento lingüístico – el modelo garantista de derecho o de res-
ponsabilidad penal, esto es, las reglas del juego fundamentales del derecho penal. 
Fueron elaborados sobre todo por el pensamiento iusnaturalista de los siglos XVII 
y XVIII que los concibió como principios políticos, morales o naturales de limitaci-
ón del poder penal absoluto. Y han sido ulteriormente incorporados, más o menos 
íntegra y rigurosamente, a las constituciones y codificaciones de los ordenamien-
tos desarrollados, convirtiéndose así en principios jurídicos del moderno estado 
de derecho” (FERRAJOLI, Derecho y Razón..., pp. 93-94).
155   “Dessa forma, é como discurso de resistência às novas tendências transnacio-
nais no ramo do controle social, reflexo da reengenharia político-econômica, que 
exsurge a teoria garantista. Apresenta-se, pois, como saber crítico e questionador, 
como instrumento de defesa radical e intransigente dos direitos humanos e da de-
mocracia contra todas as deformações genocidas do direito e do Estado contem-
porâneo. O retorno às luzes do pensamento penal sustentado na formulação ga-
rantista é a tentativa de recuperar a capacidade crítica do direito (razão artificial 
do Estado) e do jurista (artesão na modificação da realidade social). Sobretudo 
porque a práxis jurídica deverá ter como thelos a tutela dos direitos fundamen-
tais” (CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias. 3. ed., revista e atualizada. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 79).
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Homem (e pela Convenção Americana de Direitos Humanos156) coadu-
nadas com a ordem constitucional-democrática157 assumida em nossa 
Constituição (para Feldens158), naquilo com o que Aragoneses Alonso 
(quanto à Constituição espanhola) certamente iria assentir159. O fato é 
que há um lastro visível em nossa ordem constitucional que age como 
guia do teor processual (penal – sobretudo) a ser implementados pra-
ticado em nosso sistema jurídico.

Não há dúvidas de que o ponto de partida de uma política proces-
sual penal, ou uma política (policy) criminal voltada para o processo pe-
nal em meio ao sistema jurídico-penal pátrio, deve estar munido de um 

156   Ratificada no ordenamento pátrio no Decreto n. 678/1992 e dotada de força 
constitucional pelo parágrafo 2º do art. 5º da Constituição Federal
157   “Sem que se possa aqui aprofundar o tema, o que importa, para efeitos de pre-
sente texto, é a constatação de que a função dos direitos fundamentais não se li-
mita (notadamente no contexto do Estado Democrático de Direito) à sua condição 
de direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra atos do poder público, mas 
que, além disso, constituem decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva da 
Constituição, com eficácia em todo o ordenamento jurídico e que fornecem diretri-
zes para os órgãos legislativos, judiciários e executivos” (SARLET, Ingo Wolfgang. 
Constituição e Proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais 
entre proibição de excesso e de insuficiência. Revista Brasileira de Ciências Cri-
minais, n. 47. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. pp.142-143).
158   Cf. Direitos Fundamentais e Direito Penal..., pp. 22 e seguintes.
159   “Como afirmo, en las páginas primeras de la obra, apoyándome en el pensa-
miento que Werner Goldschmidt expresó en su magistral Dikelogía, entiendo que 
el principio supremo de la Justicia es el libre desarrollo de la personalidad, que 
está en íntima conexión con el humanismo y con la tolerancia. Estos principios 
informan también el Texto fundamental de nuestro Ordenamiento jurídico que 
tiende a la construcción de un Estado social y democrático de Derecho, en el que 
se reconoce que ‘la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, es respeto a la ley y a los dere-
chos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social’, principios 
que aparecen consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
que vienen a coincidir también con los revelados por la Doctrina pontificia, como 
Derecho natural” (ARAGONESES ALONSO, Proceso y Derecho Procesal..., p. 28).
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ímpeto que lhe confira tons garantistas, uma vez que não se concebem 
formato processual ou topos de interpretação e aplicação das normas 
processuais160 que não partam desse paradigma de análise.

Sob esse aspecto, como já se alertou, não parece haver qualquer 
tipo de dúvida, e, soando despropositadas por um lado, e bizarras, por 
outro, posturas teóricas que refletem justamente um punitivismo exa-
cerbado e populista clamando por uma espécie de garantismo às aves-
sas – ou garantismo social para alguns: como se a necessidade de coa-
dunar um processo penal com o respeito aos postulados democráticos 
constitucionais fosse na mesma medida da (e à custa de) toda e qualquer 
efetividade que ele poderia oferecer frente à persecutio criminis. E como 
se não houvesse um intuito ou direcionamento político do processo pe-
nal para o respeito e a defesa das garantias individuais de modo geral e 
amplo, sendo (nessa distorcida visão) a visão democrático-constitucio-
nal (a) “interessante” apenas para o réu e (b) espécie de concessão her-
menêutica em prol desse mesmo réu, particular, em um caso específico. 
Verdadeira inversão ideológica161.

160   “A assunção da Constituição como locus de onde são vislumbrados os direitos 
fundamentais compartilha, portanto, a tese, desenvolvida entre outros por Ferra-
joli, da existência de um nexo indissolúvel entre garantia dos direitos fundamen-
tais, divisão dos poderes e democracia, de sorte a influir na formulação das linhas 
gerais da política criminal de determinado estado” (PRADO, Geraldo. Sistema 
Acusatório. A conformidade constitucional das leis processuais penais. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 16).
161   “O sentimento de intolerância é excludente de uma interpretação, na qual, a 
proteção dos direitos fundamentais seja o desiderato. Neste cenário, é possível vis-
lumbrar a construção da norma de proteção vinculada a uma espécie de inversão 
ideológica de suas finalidades declaradas [...] Também é o que ocorre na inversão 
ideológica do discurso garantista. Através da interpretação de institutos constitu-
cionais, há a subversão das finalidades das normas constitucionais de conteúdo 
garantistas  com a fática ampliação do sistema penal, permitindo-se a abertura de 
caminhos para facilitar a criminalização secundária. São utilizados fundamentos 
que deveriam servir para limitar o Estado Penal com o resultado de ampliação da 
atuação deste.Com a inversão ideológica, os postulados do Estado Democrático de 
Direito são manipulados para permitir, sob a proteção da formalidade do discurso 
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Como refere Lopes Jr., com propriedade ímpar:

Argumento recorrente em matéria penal é o de que os direitos 
individuais devem ceder (e, portanto, ser sacrificados) frente 
à “supremacia” do interesse público. É uma manipulação dis-
cursiva que faz um maniqueísmo grosseiro (senão interesseiro) 
para legitimar e pretender justificar o abuso de poder. Inicial-
mente há que se compreender que tal reducionismo (público-
-privado) está completamente superado pela complexidade 
das relações sociais, que não comportam mais essa dualidade 
cartesiana. Ademais, em matéria penal, todos os interesses em 
jogo – principalmente os do réu – superam muito a esfera do 
“privado”, situando-se na dimensão de direitos e garantias fun-
damentais (portanto, “público”, se preferirem)162.

Assumidas, pois, as raízes daquilo que se plasma enquanto índole 
do processo penal pátrio, tecida a partir dos ditames e orientações prin-
cipiológicas e valorativas da Constituição e suas normas cabe agora um 
mergulho um pouco mais profundo nessa lógica. 

É imperioso que seja analisada a política processual penal sob o 
vértice da concepção político-criminal ora exposta (maior gerencia-
mento estatal: verticalidade, ou gerenciamento estatal restrito – mais 
espaços de horizontalidade).

Para isso, haverá exposição programada, igualmente, de dois ní-
veis de análise, que representam tanto a esfera das finalidades da exis-
tência de um processo quanto a dinâmica que se deve verificar no que 
diz para com os ideários dispositivo ou inquisitivo na condução do anda-
mento processual.

Primeiramente, se vai salientar que o fundamento de existência 
do processo penal, sua instrumentalidade, tem um caráter definido sin-
tonizado com a orientação político-processual oriunda da constituição, 

garantista, a concretização de violações penais aos direitos fundamentais sob a 
influência de conceitos gerados pela ideologia da defesa social”  (BIZZOTTO, Ale-
xandre. Inversão ideológica do discurso garantista: a subversão da finalidade das 
normais constitucionais de conteúdo limitativo para a ampliação do sistema 
penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 205).
162   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 73.
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e que por isso uma visão que simplesmente recorre à ideia de proces-
so como “veículo” (principal) da democracia constitucional acaba por, 
equivocadamente, sugerir maior expansão jurisdicional e maior espaço 
de atuação judicial em meio ao processo.

Em um segundo momento, se verá que essa ideia – maior espa-
ço de atuação judicial – decorrente, em parte, de uma visão “benéfica” 
(exclusivamente) de processo enquanto esteio democrático, pode ser 
deduzida como a versão endógena processual da verticalidade político-
-criminal: dentre a própria dinâmica processual, interna, se verificará 
que há a necessidade de regular o nicho de atuação judicial (verticali-
dade) em relação ao papel das partes e sua disposição (horizontalida-
de). Por isso, uma breve revisita a teoria dos sistemas processuais. Uma 
atuação judicial desprovida de limites, mesmo a do juiz instrumentalista 
pretensamente calcado na democracia constitucional, é tanto elemen-
to político-criminal em descompasso com a índole constitucionalizada 
quanto violador da própria lógica processual penal.

1.3.1 “EFICIENTISMO” PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE: CONCEITOS E DESACERTOS

Para fins de perquirir quanto ao papel de uma “política proces-
sual penal” em meio ao sistema jurídico-penal, ou mesmo quanto ao 
papel político-criminal de um processo (penal), é lógico que precisa-
mos ajustar matizes e entendimentos quanto à função própria exerci-
da por esse expediente. 

Com Lopes Jr., afirma-se que não deve haver pudores (nem qual-
quer tipo de restrição) em propagar a ideia de que o processo é um ins-
trumento a serviço de uma finalidade e que nisso se constitui a razão 
de sua existência. Urgente, contudo, que se estabeleçam as bases dessa 
instrumentalidade, ou seja, seu conteúdo e, nas palavras do autor, “a ser-
viço de que(m) ela está”163.

A ideia de instrumentalidade passa, em muito, por uma visível ne-
cessidade de reencontro (por vezes traumático) do direito processual 
– tido em sua autonomia – com o direito material e o caso concreto, 
como recorda Mitidiero164. Precisamos, contudo, definir os contornos 

163   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 88.
164   “O modo como se estabelecem as relações entre o direito material e o processo 
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desse “retorno” ou “resposta” e quais os níveis possíveis de ingerência 
processual quanto a funções externas. A noção é compartilhada por 
Dinamarco, muito embora com resultados finais bastante distintos de 
alguns dos pontos argumentativos ora exibidos: “É vaga e pouco acres-
centa ao conhecimento do processo a afirmação de que ele é um instru-
mento, enquanto não acompanhada da indicação dos objetivos a serem 
alcançados mediante seu emprego”165.

As diferenciações têm início justamente no instante em que co-
meçam a se delinear os ditos objetivos propostos para animar a máqui-
na processual e sua relação com propósitos norteadores (escopos) exte-
riores que essa instrumentalidade processual teria166. Marcadamente, há 
que se pensar sobre o uso processual do termo utilidade e fundamen-
talmente para com a postura jurisdicional que decorre de uma ou outra 
acepção de utilidade em meio à marcha processual e seus fins últimos.

Na visão de alguns, sob a lição de Dinamarco, ficam estabelecidas 
premissas com um fundo instrumental processual de cunho declarada-
mente constitucional, mas decorrentes de um desdobramento e com 
aportes finais com os quais não manifestamos concordância.

civil perpassa todos os momentos da história desse último, sendo um problema 
recorrente em nossa disciplina, como bem observa Juan José Monroy Palacios. A 
maneira como se dá precisamente esse nexo, é, evidentemente, fruto da cultura do 
povo, do espírito da época, com o que não pode ser analisada de forma estanque, 
como se o jurídico pudesse conviver no mundo sem outros elementos, sem outros 
processos de adaptação social (como a política, a economia, a moda, etc.)” (MI-
TIDIERO, Daniel Francisco. Elementos para uma Teoria Contemporânea do Pro-
cesso Civil Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 66). O autor se 
refere ao Processo civil, bem verdade, mas quanto ao ponto específico por ele 
aqui abordado, uma generalização não seria atentatória à nossa ideia de sepa-
ração das categorias e suas particularidades.
165   DINAMARCO, A instrumentalidade do processo...,  p. 177.
166   “Fixar os escopos do processo equivale, ainda, a revelar o grau de sua utilida-
de. Trata-se de instituição humana, imposta pelo Estado, e a sua legitimidade há 
de estar apoiada não só na capacidade de realizar objetivos, mas igualmente no 
modo como estes são recebidos e sentidos pela sociedade” (DINAMARCO, A ins-
trumentalidade do processo..., p. 177).
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Aduz Dinamarco:

Pois o Estado Social contemporâneo, que repudia a filo-
sofia política dos fins limitados do Estado, pretende chegar 
ao valor homem através do culto à justiça e sabe que, para 
isso, é indispensável dar ao conceito de justiça um conteúdo 
substancial e efetivo. É preciso reduzir as diferenças sociais e 
econômicas tanto quanto possível, gerando oportunidades. 
É preciso criar efetivas condições para a mobilidade socio-
econômica, inclusive mediante liberdade de associação. E o 
Estado, então, pretendendo ser “a providência do seu povo”, 
sente que o bem-estar coletivo depende intimamente da sua 
participação efetiva nos destinos da população. Ele é, por 
isso, declaradamente intervencionista, agindo sobre a ordem 
econômica e social e buscando a sua modelagem segundo os 
objetivos da ideologia aceita167.

Se pode concordar com parte da premissa, desde que possa haver 
consciência da noção de que não mais se sustenta, pura e simplesmen-
te, visão que torne absoluta e imutável uma “contradição insolúvel entre 
Estado e Sociedade ou entre Estado e indivíduo”168 diante das próprias e 
assumidas concepções atualizadas de estado constitucional.

O campo de estudo do processo sob as lentes políticas ou a leitura 
política dos institutos e funcionalidades processuais (penais) é evidente 
e impassível de ser negaceado (a menos que o jurista – ou o debatedor 
da polity queira promover um engodo):

[...] A redução do direito ao “mundo jurídico” de tal modo que 
o “jurídico” se isole do “político”. O Direito, enquanto ciência, 
deveria ser tratado com a “neutralidade” recomendada para 
as ciências, sem que os juristas, especialmente o processu-
alista, se pudessem envolver com valores [...] Porém, apesar 
desta aparente neutralidade dos juristas, é amplamente co-
nhecido o papel do Direito na formação dos sistemas políti-

167   DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., pp. 34-35.
168   STRECK, Lênio Luiz. “A dupla face do princípio da proporcionalidade: da 
proibição de excesso (‘übermassverbot’) à proibição de proteção deficiente 
(‘untermassverbot’) ou de como não há blindagem contra normas penais in-
constitucionais”. Revista da Ajuris, Porto Alegre, v. 32, n. 97, p. 175.
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cos da modernidade, que se valem, sem dúvida, dos princí-
pios jurídico-processuais que os protegem169.

A noção de Estado “protegido” pelos princípios jurídico-proces-
suais e por ingerências políticas plasmadas a partir do campo jurídico 
interessa, aqui, em um recorte relativo à matéria pesquisada.

No caso, é preciso ficar reticente com as consequências político-
-criminais (policy) dessa noção de Estado Social que, sabidamente, é 
abrangente ao ponto de se igualar (em Dinamarco) a uma visão de fun-
ção ou instrumentalidade do processo. Os níveis de intervenção estatal 
(“benéfica”) ou de um intervencionismo esclarecido – e mediado por va-
lores constitucionais – são vistos com uma espécie de irrefreável otimis-
mo por parte de uma parcela da doutrina especializada.

Não se pode perder de vista a ideia (de Figueiredo Dias170) de que 
a ordem constitucional e o direito processual (penal) possuem uma dupla 
conexão, uma vez que os fundamentos do processo penal são os alicer-
ces constitucionais do estado, havendo, igualmente, a necessidade de 
conformar (constitucionalmente) a regulamentação dos “problemas” 
processuais. Os graus de interferência estatal nas situações cotidianas 
(relações sociais, valores, interesses, conflitos) – sobretudo através da 
judicialização processual penal de uma dessas situações – devem sem-
pre ser vistos com zelo nesse parâmetro. Não se pode(ria) simplesmente 
empurrar uma relação social para dentro do âmbito de discussão jurídi-
co-processual (a título de a ela conferir um banho de tintas constitucio-
nais-democráticas) sem perquirir o quanto de resultado efetivamente 
democrático se obteria.

Aqui, procurar-se-á semear a indagação quanto (a) ao fato de 
que a abrangência jurídico-penal, por via processual, de algum confli-
to social é algo que não pode simplesmente ser feito a título de uma 
subsunção mnemônica de um acontecimento e da relação meramente 
linguística da tipicidade legal com esse acontecimento e, decorrência 

169   SILVA, Ovídio Baptista da.  Processo e Ideologia. O paradigma racionalista. 
Rio de Janeiro: Forense, 2006. pp. 303-304.
170   FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito Processual Penal. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1974. p. 74. v. 1. Cf. FERNANDES, O processo penal como instrumento de 
política criminal..., p. 88.
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lógica, quanto (b) ao fato de que atribuir ao processo (sobretudo penal) a 
salvaguarda maior de implemento das funções democráticas do Estado 
através de uma pretensão de ampliar seu leque de atuação e suas pre-
tensas funções pode ser um grave equívoco. 

Dinamarco, como aqui se propõe, é contrário a uma postura 
instrumental antiaxiológica171, uma postura científico-processual de 
“neutralidade” quanto à instrumentalidade do processo, que sirva ape-
nas para mascarar “posturas ou intuitos conservadores”. Porém, leva 
sua teorização para uma linha de chegada de caráter duvidoso, qual 
seja, a de acreditar que a prevalência (“em níveis intoleráveis”) de pre-
ceitos coligados a um princípio processual dispositivo é mera tentativa 
de perpetuar o liberalismo do século XIX172. Furtar-se-á de comentar 
mais detidamente aqui as contradições relativas à sistemática proces-
sual (objeto do próximo tópico, infra), mas é salutar expor que a visão 
intervencionista aduzida pelo autor chega às raias de propor de modo 
explícito uma atuação (“benéfica”) marcadamente inquisitorial, assu-
mindo que deveria ser a postura “de todos os juízes” uma orientação 
“para que não se retraia, para que participe da instrução, para que só se 
satisfaça com o resultado da experiência probatória quando o seu senso 
de justiça estiver tranquilizado e para que dês aos textos legais a inter-
pretação que seja capaz de fazer justiça ao caso concreto”173.

Ideias como a de que o processo e o magistrado fazem ecoar a 
“vontade dominante da nação”, canalizando-a, e atingindo a “vonta-
de concreta da lei”174 abrem não só brecha para que se faça uma críti-
ca transdisciplinar de uma epistemologia calcada na filosofia da cons-
ciência (como pontuou Morais da Rosa175) como também para que se 

171   Inclusive reconhecendo (e defendendo) o “comprometimento axiológico” do 
processo e a atuação do juiz como (também) política, no que, guardadas im-
portantes ressalvas, concordamos (DINAMARCO, A instrumentalidade do pro-
cesso..., p. 40).
172   DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., pp. 39-40.
173   DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., p. 41.
174   DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., p. 47.
175   “Partindo da autonomia do Direito Processual, Dinamarco indica a necessida-
de de, a partir da razão, ter-se consciência da instrumentalidade do processo em 
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questione se a própria proposta de Dinamarco não se autossabota: ao 
procurar defender um estado intervencionista (que vai desaguar em 
um processo intervencionista na autonomia relacional dos cidadãos, 
capitaneado por um juiz intervencionista na disposição das partes na 
contenda), Dinamarco intenta desvelar a capa obscura que confere ( fal-
sa) “neutralidade” a um aparelho que deveria estar repleto de axiologia. 
Contudo, acaba fornecendo munição para que (na concepção atrelada 
ao processo penal) essa visão ressurja.

O mesmo ideário que nega a possibilidade de a existência do pro-
cesso ser penosa e configurar, na mesma esteira etimológica, uma pena, 
em si176 e o mesmo arcabouço conceitual que confunde a neutralidade ins-
trumental com a impossibilidade de defesa de predicados (garantistas) 
vai se valer da mesma justificativa para o uso indiscriminado do proces-
so como instrumento de eficientismo (antigarantista)177. E aqui Lopes Jr. 

face da conjuntura social e política do seu tempo, demandando um ‘aspecto ético 
do processo, sua conotação deontológica’. Esse chamado exige que o juiz tenha os 
predicados de um homem do seu tempo, imbuído em reduzir as desigualdades so-
ciais e cumprir os postulados processuais constitucionais, vinculando-se aos valo-
res constitucionais, em especial ao valor Justiça. A proposta está baseada nas mo-
dificações do Estado Liberal rumo ao Estado Social, mas vinculada a uma posição 
especial do juiz no contexto democrático, dando-lhe poderes sobre-humanos, na 
linha da realização dos ‘escopos processuais’, com forte influência da superada 
Filosofia da Consciência, deslizando no Imaginário e facilitando o surgimento de 
Juízes Justiceiros da Sociedade” (MORAIS DA ROSA, Alexandre. O Processo (Pe-
nal) como Procedimento em Contraditório: Diálogo com Elio Fazzalari. Novos 
Estudos Jurídicos, v. 11, n. 2. Itajaí: Univali Editora, 2006, p. 223).
176   “Beccaria, a seu tempo, já afirmava com acerto que o processo deve ser  con-
duzido sem protelações. Demonstrava preocupação com a (de)mora judicial, afir-
mando que quanto mais rápida for a aplicação da pena, e mais perto estiver do 
delito, mais justa e útil ela será. Mais justa porque poupará o acusado do cruel 
tormento da incerteza, da própria demora do processo enquanto pena” (LOPES 
JR., Direito Processual Penal..., p. 202). Cf. PASTOR, Daniel. El plazo razonable en 
el Proceso del Estado de Derecho. Buenos Aires: AdHoc, 2002, p. 439.
177   “A noção de eficiência é amplamente difundida no mercado, de modo que as 
ações devem ser eficientes para obtenção de resultados previsíveis. Na medida em 
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fulmina diretamente esse tipo de proposta e a possível confusão entre as 
ideias: “O termo ‘instrumentalidade’, que sempre remeteu a algumas lições 
parciais de Rangel Dinamarco, deve ser revisitado. Claro que nunca pactua-
mos com qualquer visão ‘eficientista’ ou de que o processo pudesse ser usado 
como instrumento político de segurança pública ou defesa social”178.

Desbastando um pouco a afirmação de Lopes Jr., por mero amor ao 
debate, tem-se que, no que diz respeito à segurança pública propriamente 
dita, há toda uma esfera política (não apenas criminal) a ser perfilada em 
primazia à incongruente ideia de que ao processo caberia ser destaque 
nessa função, sendo que em relação à dita defesa social, uma rápida mira-
da para o núcleo duro que compõe o âmbito de proteção para o qual está 
voltado o aparato processual é suficiente para verificarmos, sem sombra 
de dúvida, que basta “visualizar o processo desde o seu exterior, para cons-
tatar que o sistema não tem valor em si mesmo, senão pelos objetivos que é 
chamado a cumprir (projeto democrático-constitucional)”179. Projeto, esse, 
incompatível (nitidamente) com invasões indevidas do poderio estatal 
na esfera relacional dos indivíduos a título de resguardos preventivos ge-
néricos de qualquer ordem. Mesmo que a título de fazer irradiar “mais 
Constituição” e/ou “mais democracia”.

É mais do que claro hoje que à (inegável) autonomia do direito 
processual – “inaugurada” por Büllow180 – não se pode opor um apar-

que é impossível a correta previsão dos resultados no processo – explica Jacinto Cou-
tinho –, a atenção volta-se para os meios. Ou seja, as ações desenvolvidas devem ser 
eficientes para com isso chegarmos ao ‘melhor’ resultado [...]  Na acertada conclu-
são de Coutinho, esse conjunto de fatores leva à supressão (exclusão) de direitos e/
ou garantias, ou pelo menos redução de sua esfera de proteção” (LOPES JR., Aury. 
Introdução crítica ao processo penal (Fundamentos da instrumentalidade cons-
titucional). 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 34-35). Cf. COUTINHO, 
Jacinto Nelson de Miranda. Efetividade do Processo Penal e Golpe de Cena. In: 
WUNDERLICH, Alexandre (org.). Escritos de Direito e Processo Penal: em homena-
gem ao Prof. Paulo Cláudio Tovo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
178   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 89.
179   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 89.
180   Cf. BÜLLOW, Oskar von. La teoría de las excepciones procesales e los presu-
puestos procesales. Buenos Aires: EJEA, 1964.
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theid para com a realidade de direito material (especialmente no pro-
cesso penal, onde mais fundamental do que nunca é a ideia de conexão 
instrumental ao caso concreto181 – noção que será melhor desenvolvida 
no Capítulo seguinte). O problema é pensar, aqui, em que alcance e den-
tre quais limites se poderia estabelecer essa “intromissão” do processo 
(enquanto aparelho político) na realidade social e quais as forças do pró-
prio processo para atingir fins dessa ordem. 

A resposta, para Mitidiero – ligada ao esteio constitucional e 
adequada em certo nível ao pensamento relativo ao processo penal 
ora exposto – diz para com uma limitação regrada pelo formalismo-
-valorativo que estabelece o processo sumamente enquanto “instru-
mento ético” e constitucionalmente orientado para “reagir” ao direito 
material182. A “interdependência” (notória) entre o direito material e o 
direito processual (que nessa quadra histórica pode ser discutida sem 
nenhum receito de volta à concretude da ação e à confusão de catego-
rias dogmáticas), faz com que se perceba o processo como (instrumen-
talmente) destinado a uma tutela constitucionalmente qualificada do 
direito material. Já se discorreu sobre a derrocada de uma ideia ana-
crônica de neutralidade processual quanto à axiologia que lhe informa. 
A única ressalva que ora deve ser feita (concordando com Mitidiero183 
em sua raiz de pensamento) é a de que no processo penal (que lida com 
casos penais relativos ao direito penal material) essa axiologia assume 
contorno único e incomparável à de qualquer outro tipo de matéria e 
assim vai delineada pela Constituição.

A forma que o processo (penal) ética e constitucionalmente em-
basado tem de fazer política é o respeito formal e axiológico às regras e 
ditames constitucionais para o acertamento do caso (direito material) 
concreto. Em termos de processo penal, esse é o seu fazer justiça, e não 
uma dotação hiperbólica de escopos ou metas externas como se mais 

181   COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A lide e o conteúdo do processo pe-
nal. Curitiba: Juruá, 1998, pp. 145 e seguintes; TUCCI, Teoria Geral do Direito 
Processual Penal..., pp. 84-85; LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 363-368.
182   MITIDIERO, Elementos..., p. 70.
183   MITIDIERO, Elementos..., p. 72-73.
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do que de ser expediente jurídico o processo fosse “medida” de política 
pública executiva.

Se aqui se está considerando o processo como relativo a uma dada 
política processual (penal), enquanto espécie de expediente de política 
criminal, obviamente não se pode esquivar de considerar que uma dada 
configuração processual cumpre papel político – para além de seu fun-
cionamento relativo ao direito processual. O problema reside no fato de 
que, se houver um salto sobre as divisões e se buscar alocar o processo 
(e sua instrumentalidade) como elemento de concretização das políticas 
públicas, enxergando  nele o vetor para realização de metas político-
-estatais de um modo equivocado, se está correndo o risco de, como 
salienta Damaska, defender um eficientismo que, além de tudo, acaba 
esfumaçando as divisões entre os direitos processual e material a título 
de perseguir (mais) “justiça”:

Si el propósito del proceso judicial es llevar a cabo la política 
estatal en casos contingentes, las decisiones le legitiman en 
primer lugar en cuanto a los resultados concretos que incor-
poran. Un procedimiento correcto es aquel que aumenta la 
probabilidad – o maximiza la possibilidad – de alcanzar un 
resultado substantivo acertado, más que otro que haga efecti-
vas las nociones de justicia o proteja algún valor substantivo 
colateral. En este sentido, entonces, el derecho procesal del 
estado activista sigue al derecho substantivo tan fielmente 
como una sombra184.

O mesmo equívoco realizado pelas operações ideológicas que 
opõem indiscriminadamente “interesse público” e “interesse privado” 
(quanto às garantias processuais do acusado) e que opõem paridade 
processual à existência de modelos axiológicos (no caso do processo pe-
nal, garantistas) pré-estabelecidos, faz também uma obscura oposição 
entre essa instrumentalidade intervencionista-social, se pode dizer, do 
processo, e a (in)eficiência do mesmo, como se um raciocínio processual 
diferenciado fosse necessariamente atrelado à ideia de um estado levia-

184   DAMASKA, Mirjan R. Las caras de la justicia y el poder de lo Estado. Análisis 
comparado del proceso legal. Trad. Andréa Morales Vidal. Santiago: Editorial 
Jurídica de Chile, 2000, p. 255.
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namente descompromissado. O pecado dessa visão instrumentalista re-
side em se acreditar como “venda casada” a uma ideia de estado ativo na 
defesa dos valores constitucionais que se devem verdadeiramente efeti-
var185 e de um modelo processual (e de uma atuação jurisdicional) que 
busca a linha de frente na salvaguarda constitucional186.

Não se renega, obviamente, aqui, a existência de uma profunda ca-
racterística política do processo penal (ao contrário – se afirma). Contudo, 
é preciso delimitar os espaços dessa política a serem ocupados pelo pro-
cesso187, para que não se caia no erro de conferir ao instituto (e aos juízes, 
em última análise) a decisão (in)consciente do que vem a se configurar 
enquanto “justiça social” a ser remediada via atuação processual.

Não se refuta, do mesmo modo, que a teleologia constitucional-
-política que imanta o processo enquanto elemento político-criminal que 
ele é visa resultados exteriores que não configuram o processo como um 
joguete dogmático que gira em torno de conceitos puramente técnicos e 

185   “Como uma das implicações diretamente associada à dimensão axiológica da 
função objetiva dos direitos fundamentais, uma vez que decorrente da ideia de 
que estes incorporam e expressam determinados valores objetivos fundamentais 
da comunidade, está a constatação de que os direitos fundamentais (mesmo os 
clássicos direitos de liberdade) devem ter sua eficácia valorada não só sob um ân-
gulo individualista, isto é, com base no ponto de vista da pessoa individual e sua 
posição perante o Estado, mas também sob o ponto de vista da sociedade, da co-
munidade na totalidade, já que se cuidam de valores e fins que esta deve respeitar 
e concretizar” (SARLET, “Constituição e Proporcionalidade”..., p. 86).
186   “Isso significa, sim, que a instrumentalidade do sistema processual é alimen-
tada pela visão dos resultados que dele espera a nação. A tomada de consciência 
teleológica tem, portanto, o valor de possibilitar o correto direcionamento do sis-
tema e adequação do instrumental que o compõe, para melhor aptidão para pro-
duzir tais resultados” (DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., p. 179).
187   “O intenso comprometimento do sistema processual com a Política (a Justiça 
faz parte desta), ou seja, a inserção entre as instituições atinentes à vida do pró-
prio Estado como tal e nas suas relações com os membros da população, conduz 
à necessidade de definir os modos pelos quais ele é predisposto a influir politica-
mente” (DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., p. 198).
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autorreferentes188. Ocorre que o trânsito indiscriminado que alguns fazem 
entre as concepções de Dinamarco e teses adjacentes, e uma transposição 
grosseira da configuração para um processo penal, ocasionam, não rara-
mente, um resultado sinistro que se verifica de uma leitura absolutamen-
te rasteira da proposta do autor, enquanto um Estado (penal) intervencio-
nista (máximo)189 e um processo (penal) visando a eficiência que vai (mal) 
traduzida como ampliação de resultados (punições)190. 

188   “Por isso é que, hoje, todo estudo teleológico da jurisdição e do sistema pro-
cessual há de extrapolar os lindes do direito e da sua vida, projetando-se para 
fora. É preciso, além do objetivo puramente jurídico da jurisdição, encarar tam-
bém as tarefas que lhe cabem perante a sociedade e perante o Estado como tal. O 
processualista contemporâneo tem a responsabilidade de conscientizar esses três 
planos, recusando-se a permanecer em um só, sob pena de esterilidade nas suas 
construções, timidez ou endereçamento destoante das diretrizes do próprio estado 
social” (DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., p. 182).
189   Ainda que se considere a notável coerência argumentativa dos postulados 
de Lima de Carvalho e Cunha, não se pode aqui deixar de referir que não existe 
uma medida segura para que – defendendo um intervencionismo estatal-penal 
como meta “democrática” – ele seja feito sem uma pendência radical para uma 
deliberada (e não controlável) expansão da malha de controle, pura e simples. 
Um intervencionismo “esclarecido”, como já se disse por vezes serve ele mesmo 
para mascarar ditames mais conservadores do que a óptica por ele assumida-
mente suplantada. Por isso, aqui, não se dá inteira guarida à ideia interven-
cionista postulada em: CARVALHO, Márcia Dometila Lima de. Fundamentação 
Constitucional do Direito Penal. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1992, 
especialmente p. 42; e em CUNHA, Paulo Ferreira da.  A constituição do crime: da 
substancial constitucionalidade do direito penal. Coimbra: Coimbra Ed., 1998, 
p. 89, para quem o direito penal é o “braço armado da Constituição”. Quanto 
a várias premissas da primeira autora referida, no entanto, concordamos, so-
bretudo com a já referida ideia de que uma intervenção estatal (mesmo penal-
-criminalizadora) logicamente não é sempre coligada a abusos de poder e não 
pode ser vista unicamente sob o prisma datado de um liberalismo.
190   Não se pode esquecer de toda uma era de doutrina manualística acrítica 
em meio às ciências criminais brasileiras e toda uma “escola” de doutrinado-
res que seguiu e segue até hoje nessa linhagem, estabelecendo, entre outros 
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É o eficientismo substituindo a eficácia de maneira abrupta e 
completamente desautorizada constitucional e politicamente. O perigo 
é realmente concreto de passarmos de uma instrumentalidade amplifi-
cadora da confiança no processo e na jurisdição para uma pura e sim-
ples justificação para construções teóricas e legais afeitas a movimentos 
repressivistas nefastos como o binômio law and order – “tolerância zero” 
e o malfadado “Direito Penal do Inimigo”191.

Quando processualistas da envergadura de um Cordón Moreno 
ou um Tucci falam em “eficiência” processual, em “resolução dos confli-
tos mediante a aplicação do direito objetivo“192 e admitem uma “garan-
tia da sociedade” (em algum nível) contra a prática de atos socialmente 
atentatórios e criminalmente típicos, como consequências almejadas 
do processo penal, estão falando de um ponto de vista que não apregoa 
a inflação de atuação processual nem a maximização desenfreada da 
função do magistrado como preços a serem custeados. 

E não custa referir aqui a lição de Goldschmidt (que será aborda-
da mais detidamente no tópico seguinte), a lembrar que “la tesis muchas 
veces repetida de que el proceso criminal tiene una naturaleza inquisitiva, 
envuelve una confusión del fin esencial del proceso, a saber, la averigua-
ción de la verdad y la verificación de la justicia, con uno de los medios 
posibles para lograr ese fin”193.

brocados, a base de curso processual a partir da ideia de direito subjetivo es-
tatal de punir configurado diante de uma infração penal e de uma conforma-
ção de direito objetivo que tem serventia tanto para possibilitar as atividades 
lícitas quanto para limitar os poderes e faculdades do cidadão. É o início de 
toda uma cadeia de raciocínio sobre o processo penal que floresce a partir do 
direito punitivo, do poder de coação do Estado, e das proibições respectivas, 
para depois referir– enquanto situação excepcional e oriunda exclusivamente 
da legalidade penal – o direito do sujeito passivo da persecução a algum limite 
objetivo por parte dela. Cf. MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 18. ed. 
São Paulo: Atlas, 2005, pp. 2-4.
191   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 90.
192   CORDÓN MORENO, Faustino. Las Garantías Constitucionales del Proceso Pe-
nal. Navarra: Editorial Aranzadi, 2002, pp. 17-19.
193   GOLDSCHMIDT, Princípios Generales del Processo..., p. 114.
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A “eficiência” e a “paz social” são resultados idealizados buscados 
pelo processo penal em certo contexto, mas levados primordialmente em 
conta a necessidade de jurisdicionalização da pretensão acusatória (tal e 
qual os axiomas expostos por Ferrajoli) e da própria sanção, e todo espec-
tro referente à função de afirmação do ius libertatis que o processo penal 
carrega e precisa ostentar194. A defesa de uma instrumentalidade, mesmo 
que com intenções de conformação constitucional, que acarrete em uma 
visão de processo enquanto “legítimo” campo de realização política dos 
direitos insculpidos na Constituição e que crê na jurisdicionalização das 
relações interpessoais como meio de potencializar a democracia – assim 
como o sono (ou o sonho...) da razão, de Goya – produz monstros.

O otimismo que apregoa que o processo é o (principal) instru-
mento para a real efetivação de pilares políticos ultrapassa entusiastica-
mente as outras circunferências de atuação estatal no quesito e ignora 
que – justamente por ser instrumento – é parte do aparato político (cri-
minal) estatal, sem ocupar posição primordial nela. E mais: com isso 
vai possibilitada a perpetuação da ideia de que a função jurisdicional 
se revela enquanto fomento político apenas e exclusivamente quando 
(mais) atua, ignorando completamente a possibilidade de uma efetiva-
ção constitucional dos valores, princípios e regras nela ostentados se 
dar de forma mais fértil e menos traumática, em muitos casos, com a 
não instauração da realidade processual penal frente a uma situação 
conflitiva (o que certamente abre leque para elucubrações mais ousa-
das, serão feitas aqui, porém, mais adiante, no momento oportuno195).

194   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 169-171.
195    “Mas o ceticismo quanto à capacidade do Direito atuar como eficiente instru-
mento de solução de conflitos, ou mesmo de intervenção e de trato jurídico-regu-
larizador em situações conflitivas, não se vincula somente à crítica ou à negativa 
da perspectiva funcional clássica do Direito, sendo, pois, independente dessa, uma 
vez que presente mesmo em percepções que admitem as premissas da constância 
e da inevitabilidade dos conflitos em sociedade. Em determinados autores a crí-
tica avança com o próprio questionamento do conceito jurídico de conflito, cuja 
percepção modula a forma de trato que será dispensada aos ‘eventos’ pelo siste-
ma” (CHIES, Luís Antônio Bogo. Do conflito social ao litígio judicial (Limites e 
Possibilidades de um constructo autopoiético). In: CARVALHO, Salo de; WUN-
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Em sentido contrário, as palavras de Lopes Jr., para quem a “noção 
de instrumentalidade tem por conteúdo a máxima eficácia dos direitos e 
garantias fundamentais da Constituição, pautando-se pelo valor dignidade 
da pessoa humana submetida à violência do ritual judiciário”196. Não ape-
nas necessariamente mais atuação (tanto do ponto de vista da jurisdi-
cionalização das relações sociais, quanto da superlativação do papel do 
magistrado em meio ao processo) não é garantia de mais democracia e 
mais fomento de efetividade à Constituição como também há que se ter 
um profundo cuidado com a qualidade da visão instrumental quando se 
trata de processo penal. Ou como, definitivamente, prossegue o autor197:

Com isso, concluímos que a instrumentalidade do processo 
penal é o fundamento de sua existência, mas com uma espe-
cial característica: é um instrumento de proteção dos direitos 
e garantias individuais. É uma especial conotação do caráter 
instrumental e que só se manifesta no processo penal, pois se 
trata de instrumentalidade relacionada ao Direito Penal e à 
pena, mas, principalmente, um instrumento a serviço da má-
xima eficácia das garantias constitucionais. Está legitimado 
enquanto instrumento a serviço do projeto constitucional.

Pode-se aproveitar a mesma noção crítica feita por Bercovici 
(guardadas e evidenciadas todas as proporções, logicamente) à ideia de 
constituição dirigente: sem aderir à crítica da proposta eivada de um con-
servadorismo puro e simples, Bercovici salienta que a confiança extre-
ma na “mudança social” a partir, exclusivamente, da Constituição e seus 
predicados, nos arremessa para uma ideia de Constituição autocentrada 
em si mesma, acreditando poder causar todos os câmbios necessários na 
sociedade através de dispositivos nela predispostos. “Consequentemente 
o Estado e a política são ignorados, deixados de lado”198.

DERLICH, Alexandre. Novos Diálogos sobre os Juizados Especiais Criminais. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 142).
196   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 91.
197   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 91.
198   BERCOVICI, Gilberto. “Ainda faz sentido a Constituição dirigente?”. Revista 
do Instituto de Hermenêutica Jurídica. 20 anos de constitucionalismo democrático 
– E agora? Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, 2008, pp. 151-157.
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Uma ideia de instrumentalidade processual pensada no processo 
penal nos moldes de uma “construção democrática” a partir do processo 
(penal) enquanto política que vise escopos alheios ao sistema jurídico-
-penal poderia, emprestando a crítica feita por Bercovici (em outro, mas 
similar contexto), gerar uma aporia onde a atuação processual de um 
magistrado fosse estranhamente assentida enquanto “ponta de lança” 
da justiça social. E o processo como instrumento máximo de uma políti-
ca social na defesa dos direitos assentados constitucionalmente. É hora 
da opinião de Bercovici voltar à baila, agora mais contextualizada do 
que nunca, numa crítica que pode ser feita a certa noção de instrumen-
talidade quanto à postura ideal do juiz instrumentalista e suas tarefas: 
“A doutrina constitucional conseguiu criar, de acordo com Eloy García, um 
aparato técnico no domínio do estritamente jurídico, ao custo de renun-
ciar aos componentes políticos. A política foi reduzida ao poder constituin-
te e, este, relegado ao segundo plano”199. 

O papel jurisdicional no sentido de implementar valores e prin-
cípios constitucionais é visto diante do processo penal muitas vezes 
como a maximização do binômio estudado por Bercovici, teoria da 
constituição – jurisdição constitucional: uma autorização desenfreada 
para que o estado simplesmente amplie sua rede de controle e discri-
cionariedade sobre as situações penais ( formalmente/supostamente) 
relevantes, valendo-se de uma fictícia carta branca de intenções cuja 
chave de interpretação está “legitimamente” guardada pelo órgão juris-
dicional. Dependendo da noção de instrumentalidade que vai defendida, 
o processo passa de elemento da política criminal relativo à esfera mais 
interior desta (o sistema jurídico-penal) para suprassumo político que 
representa a vitrine de atuação estatal no que tange à policy atinente à 
questão criminal e seu entorno. Uma triste ética de resultados (proces-
suais) forçosamente introduzida no pátio constitucional por uma cultu-
ra de emergência, como preconiza Choukr200.

199   BERCOVICI, “Ainda faz sentido a Constituição dirigente?”..., p. 157.
200   “Inegavelmente a partir dessa forma de sustentar a cultura emergencial abre-se 
o caminho para o emprego promocional e simbólico do direito penal [...] além de 
instaurar uma perigosa ética de resultados no sistema repressivo. A ética de resul-
tados apoiar-se-á em conceitos de segurança e eficiência desprovidos de apegos 
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Parece ser evidente que uma noção de política processual penal, 
como relativa a uma política criminal para se trabalhar com o processo 
penal em meio ao sistema jurídico-penal respectivo, tenha que levar 
em conta a necessidade de se coadunar o processo, seus mecanismos e 
o papel do magistrado à índole processual manifesta. Ou seja: não ape-
nas se rejeita uma visão de instrumentalidade processual (no processo 
penal) que parta de um ativismo magnânimo do juiz e de uma concep-
ção que enalteça exageradamente as funções e possibilidades da or-
dem processual em “resolver” os conflitos sociais como sinonímia de 
justiça, como também se pugna por um conceito de instrumentalidade 
processual que seja exclusivamente afeito a um processo penal visto 
em suas particulares condições.

Nessa toada, se encerra essa reflexão parcial salientando que 
uma instrumentalidade (ou razão de existência do processo penal), vista 
como elemento nuclear de uma política processual penal que gravita 
em torno da índole constitucional-garantista – que o mesmo possui em 
gênese – é via muito mais segura para se atingir os preceitos constitu-
cionais relativos à democracia do que uma ideia que acarrete simples-
mente em um acúmulo de funções (e esperanças) para com o processo 
e sua condução. Do ponto de vista do aspecto verticalidade/horizontali-
dade, pois, percebe-se, com Prado, que a democratização da sociedade (e 
não apenas dos aparelhos de estado) se aproxima gradualmente quando 
notamos que o grau de “participação” do processo penal, enquanto ins-
trumento político, pode ser maior ou menor. E quanto mais democrati-
zação – ao contrário do que alguns diriam – suas funções tendem a ser 
reclamadas com menor intensidade201.

aos princípios fundamentais, e justificará, em muitas legislações, a criação de téc-
nicas processuais aberrantes, como juízes, promotores e testemunhas sem rosto, a 
dizer, de identidade desconhecida, incremento de poderes policiais em tempos de 
paz, invasões nas esferas privadas das mais variadas ordens, sobretudo ligadas ao 
emprego dos meios de comunicação, inversão de conceitos tradicionais como pos-
se e propriedade, tudo a legitimar a reestruturação das instituições justas, como 
antes apontado” (CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal de Emergência. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2002, pp. 55-56).
201   PRADO, Sistema Acusatório..., p. 41.
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Não se pode partir simplesmente de uma concepção, dada como 
“correta” de “Estado social” que simplesmente reclame maior interven-
cionismo – e que por conseguinte vise um modelo de instrumentalida-
de processual conformador desse objetivo. Analisando a questão sob 
o ponto de vista da forma de conceber o Estado e o tipo de sistema 
jurídico que ele se propõe a operar, se percebe que é preciso ponderar 
sobre a questão levando em conta critérios de verticalidade/horizon-
talidade que implicam em posicionamentos político-ideológicos e es-
colhas tais. E cada um vai possuir notas distintas, bem como acertos 
inegáveis e brechas notáveis:

Ya se han diseñado dos formas de concebir el Estado, que 
genera dos ideas contrastantes acerca del objetivo del pro-
ceso. De acuerdo con una forma, el proceso sirve para po-
ner en vigor la política estatal. He mostrado que estas ideas 
contrastantes están preñadas de implicancias para la elec-
ción de la forma proximal: mi entras una favorece la morfo-
logía de la competición, la otra prefiere la morfología de la 
investigación. Por el contrario, la opinión común es que el 
proceso organizado alrededor de la imagen clave de la com-
petición y otro organizado alrededor de la investigación, de 
hecho, no son alternativas estructurales para alcanzar el 
mismo objetivo. Cada uno, en forma pura, está dirigido a 
una finalidad diferente202.

Percebe-se, pois, que a adoção de uma postura que procure coa-
dunar o esteio político apontado pela constituição para o processo pe-
nal precisa enfrentar a ideia de um limite interventivo que deve se dar 
no instante em que se consideram as próprias consequências maléficas 
que podem advir do implemento do processo para gerir uma situação 
conflitiva. Nesse viés, a própria lógica processual (constitucional) se 
sabe perigosa e fornece, ela mesma, elementos para sua desconfiguração 
ou para a não configuração de sua consequência mais agravada, que é a 
condenação, ou submissão do acusado ao estágio diferenciado da culpa 
– antípoda do estágio “normal” de inocência.

Uma visão errônea de instrumentalidade pode fazer com que se 
pense o processo penal, ao invés de enquanto expediente de conforma-

202   DAMASKA, Las caras de la justicia y el poder del Estado..., p.154.
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ção das garantias fundamentais (constitucionais) de base, como mero 
fantoche a serviço de uma maior verticalização político-criminal. E fazer 
com que aqueles que acreditem estar dando mais vida a certa gama de 
valores democráticos, estejam, na verdade, sufocando-a.

Ou, na esteira do que com muito acerto salienta Fernandes, sobre 
o problema, apoiado em Costa Andrade:

Ou seja, antes de se limitar à indagação do como reagir-se, a 
política criminal passa a preocupar-se também com aquilo a 
que deve reagir-se. Ela assume seus próprios fins que, inclusi-
ve, “podem colidir com os fins inscritos no sistema jurídico-
-penal em nome da procura de alternativas não penais de 
controlo ou mesmo de propósito da abertura pura e simples 
de novos campos de tolerância”203.

Sobre esses aspectos bom se deter ainda que rapidamente, agora: 
sendo que, em visão endógena quanto à diferenciação entre os modelos 
de política processual analisados no que tange à dinâmica dos proces-
sos e a verificação de como – em nível interno – a questão da interven-
ção e da apropriação jurisdicional do conflito é regida.

1.3.2 PRINCÍPIOS INQUISITIVO E DISPOSITIVO ENQUANTO CONFIGURADORES ENDÓGENOS DE 
POLÍTICA PROCESSUAL PENAL: VERTICALIDADE E HORIZONTALIDADE

O mesmo Goldschmidt que aponta a política processual (penal) 
adotada por uma “nação” como uma espécie medidor (“termómetro”) 
democrático da política estatal, como um todo, salienta, como primeira 
problemática abordada dentre seus “princípios” de política processual a 
configuração da postura sistemática em relação à atuação do órgão juris-
dicional – bifurcada, grosso modo, pelos princípios acusatório e inquisi-
tivo em primeira análise204. 

203   FERNANDES, O processo penal como instrumento de política criminal..., p. 
50. A transcrição feita pelo autor refere: COSTA ANDRADE, Manuel da. “Sobre 
o estatuto e a função da criminologia contemporânea”. Revista da Ordem dos 
Advogados, ano 44, Lisboa, 1984.
204   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., p. 109.
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E há uma insuspeita razão para que uma análise de “política pro-
cessual” tenha seu início com a discussão dessa temática. Se for assu-
mido, juntamente com Aragoneses Alonso, que a imparcialidade é o 
“princípio supremo do processo”205 e se for sopesado tudo que dessa cons-
tatação e da adoção de uma sistemática de matriz inquisitória ou acu-
satória pode decorrer, fica fácil notar que realmente a primeira e mais 
evidente discussão “política” da coerência interna processual deve ser 
travada quanto a esses termos.

Considera-se extremamente pertinente a constatação feita pelo 
mestre alemão, muito embora seja possível localizá-la em um segundo 
momento ou em um diferido âmbito de problemática.

Do ponto de vista de uma visão macropolítica, acredita-se que – 
conforme o tópico anterior – é preciso, para discutir política processu-

205   “A ese efecto, debe tenerse en cuenta lo que dice Werner Goldschmidt la impar-
cialidad no significa el no ser parte. La imparcialidad es una especie determinada 
de motivación, consistente en que la declaración o resolución se orienta en el deseo 
de decidir la verdad, de dictaminar con exactitud, de resolver justa o legalmente 
[...] La estructura jurídica que garantiza la imparcialidad del repartidor viene 
dada por la existencia de una función del estado independiente y autónoma que, 
destinada a la sustitución por la actividad de los órganos públicos, en un reparto 
concreto que se ofrece como formalmente controvertido; tal función recibe el nom-
bre de jurisdicción” (ARAGONESES ALONSO, Proceso y Derecho Procesal..., pp. 
127-129). Importante salientar que, sem discordar das premissas dos autores 
referidos quanto à imparcialidade enquanto núcleo estruturante do processo, 
se ousa tecer algumas considerações críticas à concepção por eles defendida 
no que tange à questão da imparcialidade e de sua diferenciação, trazida por 
Werner Goldschmidt, em relação ao que este chama de “impartialidade”. Veri-
ficamos uma necessidade de trato com os conceitos, pelos autores, que circule 
a problemática jurídico-processual ou jusfilosófica, sendo que, em nosso sentir, 
o problema carece de uma análise interdisciplinar, uma vez que derivamos as 
categorias em “imparcialidade” (conceito jurídico processual que remete à ter-
zietà, a condição de “terceiro” do julgador alheio às partes e garantidora de uma 
estética processual que lhe conferiria legitimidade) e a própria “neutralidade” 
(questão de fundo filosófico e psicológico que foge a qualquer categorização 
“processual”). Para uma explicação mais apurada sobre o debate, Cf. DIVAN, 
Decisão Judicial nos Crimes Sexuais..., especialmente pp. 52-55.
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al (penal), antes de tudo, uma análise da índole processual alimentada 
pelo feixe constitucional e uma noção de incorporação jurisdicional 
(genericamente falando) dos conflitos sociais. Sempre lembrando que, 
falando em termos político-criminais, a noção instrumental que se ti-
ver de processo penal e o ideal plasmado de implemento democrático 
irão conformar uma visão que amplie ou restrinja esse papel do pro-
cesso no ordenamento, em meio à busca pelos valores insculpidos na 
Constituição. O que não se pode é ter uma visão da instrumentalidade 
processual que autorize a superexpansão da atuação jurisdicional com 
base em predicados (e noções de eficiência) equivocados.

A política processual, enquanto elemento da política criminal 
relativa ao sistema jurídico-penal, não pode somente ser analisada do 
ponto de vista endógeno (no que diz respeito ao modo de ser do pro-
cesso em relação ao seu funcionamento em sintonia com a democracia 
constitucional), mas igualmente analisado sob as lentes de sua própria 
ingerência sobre as situações problemáticas penalmente relevantes que 
pretende dirimir (ponto de vista exógeno). 

Por isso, foi necessária uma pequena digressão para tratar de pau-
tar a instrumentalidade processual, em sentido contrário à consideração 
mais usual desse termo, que, como vimos, carrega toda uma concepção 
de (maior) gestão da vida com base em uma atuação jurisdicional com 
(maiores) poderes de interferência, a título de catequizar “democratica-
mente” a sociedade.

Fixados, pois, os parâmetros externos de política criminal relativa 
ao processo, além de sua função no plano próprio, sua existência e suas 
balizas, é agora chegado o momento de um segundo nível de análise, 
esse sim voltado para o interior da dinâmica procedimental. 

E para além de outras considerações e derivações que se possa 
fazer aqui, e para além de outros aportes principiológicos que se possa 
opor primordialmente, identificamos no estudo dos sistemas processu-
ais um ponto de crucial interesse para a discussão político-criminal do 
processo. Qual seja: os níveis e poderes de atuação e gestão da condução 
do processo, se mais atinentes à ordem jurisdicional (ao magistrado) ou 
às partes em contenda, revelam – (a) numa visão externa, uma reprodu-
ção endógena do arcabouço político-criminal de maior vazão à vertica-
lidade ou à horizontalidade, antagônicas e (b) um maior ou menor grau 
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de compatibilidade com a instrumentalidade constitucional-garantista 
(enquanto “política” orientadora).

Importante informar que, por se estar trabalhando no plano 
político-processual, não se tratará aqui, neste tópico, de promover dife-
renciações específicas (procedurais e históricas) entre modelos que tra-
dicionalmente adotam os estilos inquisitivo e o dispositivo como base, 
senão de uma forma geral. Interessam menos um catálogo de caracte-
rísticas entre modelos anglo-saxônicos de matriz adversarial e os mo-
delos continentais-inquisitórios do que uma visão relativa ao panorama 
e às orientações políticas (como para Damaska e suas anotações mais 
profundas sobre a organização dos “sistemas” em “oposição”206) que os 
informam. Desta maneira, ainda que se fale, sobretudo no presente tópi-
co, de noções de autonomia das partes e (des)legitimidade judicial para 
a condução do processo e para atividades constritivas e probatórias de 
ofício, não iremos propor uma diferenciação que adira aos modelos ad-
versarial207 e continental como tipos ideais.

Ainda que não se queira ficar em uma ideia restrita de colocar 
em conflito antitético os sistemas para eleger o “mais adequado”, é pre-
ciso enfrentar o problema nuclear que em ambos é posto em prática 
com experiências distintas. A relação dessa prática com uma neces-
sária premissa político-processual é evidente. Por isso a preocupação 
com uma análise endógena que de pronto tome a questão dos Sistemas 
Processuais como objeto de debate e por isso, sem mais tardar, que se 
retorne a Goldschmidt.

Há, pois, para o autor, um profundo elo, primeiramente salientá-
vel, entre a forma como se conduz a sistemática processual no que tange 
às configurações de sistemas de mote acusatório e/ou inquisitório e o 
próprio lastro democrático ou autoritário verificado. Portanto, não há 
equívoco algum, nem “armadilha” alguma quando Goldschmidt pontua 
que a finalidade do processo penal é a “averiguação da verdade” e a “ve-

206   DAMASKA, Las caras de la justicia y el poder del Estado..., pp. 18-32.
207   Cf. ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no Proces-
so Penal. São Paulo: RT, 2005, especialmente pp. 43-74; RAMOS, João Gualberto 
Garcez. Curso de Processo Penal norte-americano. São Paulo: RT, 2006.
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rificação da justiça”208: que não se venha sofismar como se o autor esti-
vesse sendo simplesmente eficientista e defendesse uma lógica da busca 
(infame) por uma dita “verdade real”, eis que, como se sabe, os precei-
tos aqui tratados dizem para com uma “justiça” que tem por trás de si 
um fundamento filosófico209 que se situa há anos-luz de um punitivismo 
rasteiro que invoca o mesmo termo como bravata. E quanto à verdade 
(aquele que se quer e se pode obter via processo), melhor que as palavras 
do autor expliquem por si:

El fin de procedimiento penal es la averiguación de la ver-
dad y la verificación de la justicia. Pero hay dos distintos 
caminos para lograr este fin. El uno es que el Juzgado crimi-
nal, al considerar que hay indicios suficientes de un hecho 
punible, proceda de oficio y recoja por sí mismo el mate-
rial, a fin de adquirir el convencimiento de la existencia del 
delito [...] Esta configuración es inquisitiva. Aborrece toda 
limitación que la ley pondría al libre arbitrio del Juez con 
respecto a los presupuestos de su intervención o a la reco-
gida o al aprovechamiento del material procesal. [...] El otro 
camino para llegar a la verdad, y a la justicia, es que el Juez 
encargado de la jurisdicción penal se limite al fallo de las 
solicitudes interpuestas y del material producido, dejando 
la interposición de las solicitudes y la recogida del material 
a aquellos que, persiguiendo intereses opuestos, se repre-
sentan como partes. [...] Esta configuración del proceso, es 
decir, la aplicación del principio dispositivo o de instancia 
de parte al procedimiento criminal, es la acusatoria210.

Goldschmidt ainda refere que a visão relativa à configuração inqui-
sitiva é modus operandi que comportaria, em tese, uma possibilidade de 
espécie de presunção de culpa contra o réu (hipótese que, como vimos com 
Manzini, toma corpo, assumidamente, no magistério de alguns autores), 
pelos próprios fundamentos da atividade judicial insaciável no tocante ao 

208   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., p. 112.
209   GOLDSCHMIDT, Werner. “Prólogo a la Primera Edición”. In: ARAGONESES 
ALONSO, Pedro. Proceso y Derecho Procesal (introducción). 2. ed. Madrid: Edito-
riales de Derecho Reunidas, 1997. pp. 29-38.
210   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., pp. 112-113.
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recolhimento de material judicante. É aí que elementos como o da gestão 
da prova assumem contornos maiores para a análise sistemática do que 
suas ( formais) separações de funções. De outro ponto de vista, a configura-
ção acusatória/dispositiva de processo e atuação jurisdicional seria o fiel 
da balança da imparcialidade do julgador, uma vez que a decisão cabe ao 
mesmo, evidenciando-se que: “esta configuración del proceso ha de resig-
narse a las concecuencias de una actividad incompleta de las partes y ha de 
reconocer también el material defectuoso como base de la decisión”211.

Não há dúvidas, e se diz com apoio em Coutinho, que a adoção 
de uma postura relativa à sistemática processual é medida política por 
excelência212, portanto.

A ideia aqui é perfeitamente coadunável com nossa a político-
-criminal que focaliza os modelos práticos de implemento de uma 
política processual penal como divisíveis, a priori, naqueles que pre-
conizam uma atuação mais dotada de verticalidade – o que vai estar 
interligado a uma instrumentalidade à moda Dinamarco e, dentro do 
processo, a uma plataforma de atuação maior por parte do julgador 
(princípio inquisitivo) ou mais alimentada por um senso de horizon-
talidade – o que vai estar preconizado por uma noção de instrumenta-
lidade que procurará ser genericamente, limitadora da incorporação 
estatal, processualmente garantista e no que tange à sistemática pro-
cessual, optará por um princípio dispositivo.

A noção ganha mais força quando se percebe que o conceito ex-
pansionista típico da adoção de certa vertente de instrumentalidade 
vai, logicamente, aderir a uma inquisitorialidade em maior grau como 
via para a (maior) atuação judicial visando “fazer (mais) justiça” (sen-
do o conceito, por essa corrente de pensamento, apropriado de um 
modo muito particular): “O direito processual moderno procura tam-
bém equilibrar a aplicação do princípio inquisitivo e do dispositivo na 

211   GOLDSCHMIDT, Princípios Generales del Proceso..., pp. 113-114.
212   COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. “Sistema Acusatório: cada parte no 
seu lugar constitucionalmente demarcado”. In: ______; CARVALHO, Luís Gus-
tavo Grandinetti Castanho de (orgs.) O novo processo penal à luz da Constituição 
(Análise crítica do projeto de Lei n. 156/2009, do Senado Federal). Rio de Janei-
ro: Lumen Juris, 2010. p. 2.
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instrução, tendo em vista as exigências opostas de imparcialidade e livre 
jogo de interesses de um lado (o modo de ser dos conflitos) e, de outro, 
as de uma instrução que conduza a decisão conforme o direito objetivo 
material, fazendo justiça”213.

Com a ideia de princípio dispositivo, Goldschmidt refere que o 
processo deixa de ser um veículo para a vontade judicial de imprimir 
comando de “busca” da verdade e passa a ser uma espécie de litígio214. É 
bom salientar, não se está defendendo a errônea ideia da existência de 
uma lide processual penal – coisa que há muito Coutinho já tratou de 
rechaçar com bastante propriedade e escorço histórico215.

O termo “litígio” é ilustrativo da necessidade que as partes teriam 
de promover atos para ajustar sua situação no processo, tornando-se 
mais próximas ou mais afastadas de uma sentença favorável, tomando 
o juiz como verdadeiro decisor da causa e não como ator que também 
se mostra disposto a arrecadar material argumentativo-probante para 
com ele construir a decisão. Tem mais a ver, portanto, com a ideia de 
processo acusatório e com a própria teoria goldschmidtiana do processo 
enquanto situação jurídica do que com equivocada paridade com a defi-
nição processual-civil do termo. 

Não custa rememorar que, para Goldschmidt, os laços que unem as 
partes em contenda no processo não são colocações fixas decorrentes de 

213   CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMAR-
CO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros Edi-
tores, 2005. p. 63.
214   GOLDSCHMIDT, Princípios Generales del Processo..., p. 113.
215   “Estabelecer uma nova visão para o conteúdo do processo penal implica com-
pilar alguns argumentos antes expostos e, assim, estabelecer definitivamente 
uma base para uma nova proposição. Que a lide não serve para cumprir o fim 
a ela emprestado, não temos mais dúvida. A palavra lide, de início, não condiz 
com um referencial semântico que é sinônimo de conteúdo do processo penal. 
Ademais, é uma expressão que penetrou para sempre na linguagem popular sig-
nificando qualquer forma de litígio. Presta-se, portanto, a uma infinita confusão 
desde que, juridicamente, nem todo litígio é lide” (COUTINHO, A lide e o con-
teúdo do processo penal..., pp. 132-133). Também em TUCCI, Teoria Geral do 
Direito Processual Penal..., p. 33-37.
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uma transposição pacífica da “posição” por eles ocupada na “relação ma-
terial” para um nível diverso, e sim “expectativas” ou “perspectivas” de uma 
sentença favorável216. Sentença, essa, que é fruto compartilhado da ação das 
“forças” em jogo, em que a atuação das partes tendentes ao convencimento 
do juiz é tão fundamental que fez Piero Calamandrei sugerir, em célebre 
adágio, que é uma feliz coincidência quando entre as partes, aquele que tem 
ao seu lado a “razão” na contenda é também o “litigante mais hábil”217.

A parte, pois, que se encontra em uma situação de, no proces-
so, praticar um ato que lhe coloque em vantagem em relação à outra 
tem uma possibilidade ou oportunidade processual. Já aquela que pre-
cisa praticar um ato para prevenir uma situação desvantajosa, segundo 
Goldschmidt, possui uma carga processual. Em sua lição, uma perspec-
tiva de sentença desfavorável se avizinha quando há uma omissão onde 
deveria haver um ato que libera essa carga218.  

Dessa maneira:

Todas las categorías procesales establecidas anteriormente 
representan situaciones jurídicas, lo que quiere decir estado 
de una persona con respecto a su derecho bajo el punto de vista 
de la sentencia judicial que se espera con arreglo a las leyes. Y 
la consideración del derecho, la cual convierte todas las re-
laciones jurídicas en expectativas o perspectivas de un fallo 
judicial de contenido determinado, puede llamarse conside-
ración dinámica del derecho en contraste a la consideración 
corriente, que es estática219.

216   GOLDSCHMIDT, Princípios Generales del Processo..., p. 76-77.
217   “La sentenza no è dunque il prodolto automatico dell’applicazione delle legi ai 
fatti, ma è la resultante psicologica di ter forze in giuoco, due delle quali, studian-
dosi ciascuna di tirar nella propria direzione la terza, svolgono tra loro una gara 
serrata che non è soltanto di buoni ragioni ma altresi di abilitá tecnica nel farle 
valere. Fortunata coincidenza è quella che si verifica quando tra i due litiganti il 
più giusto è anche il più abile” (CALAMANDREI, Piero. Il processo come giuoco. 
Rivista di Diritto Processuale. Volume V – Parte I. Padova: Cedam, 1950, p. 25).
218   GOLDSCHMIDT, Princípios Generales del Processo..., p. 77.
219   GOLDSCHMIDT, Princípios Generales del Processo..., p. 78-79.
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Justamente por essa concepção extremamente apurada e lúcida 
que coloca (a) a atuação das partes para obter vantagens / livrar-se de 
desvantagens em evidência na análise processual, e (b) por desconsiderar 
a falsa premissa de que o posicionamento das partes no processo é estáti-
co e referente ao direito que eles teriam de lograr uma decisão final favo-
rável, Goldschmidt sofreu duras e injustas críticas de seus “adversários” 
teóricos em seu tempo, que viram justamente no esfacelamento das “cer-
tezas epistemológicas” modernas, espelhado pela primeira vez em uma 
teoria jurídico-processual, um acinte (como bem discorre Lopes Jr.220). 
Aliás, Goldschmidt, homem de ciência envolto em um zeitgeist, é recupera-
do por Lopes Jr. como aquele que conseguiu transpor todo um “momento 
científico” do século XX para o processo e sua configuração221.

Nesse instante, nos cabe salientar que a assunção posterior de vá-
rios dos (antes) críticos de Goldschmidt quanto à correção de seu pen-
samento, sobretudo no que diz para com a incerteza que ronda o antigo 
imaginário dos processualistas sobre os “direitos” e a “relação” (quase 
à moda material) que as partes possuiriam ante o processo é um trun-
fo para a presente análise. Goldschmidt, por via transversa, oferece, em 
forma de visão da dinâmica processual, uma postura técnica convincen-
te e adequada ao nosso tempo para um marasmo ideológico que, em 
prol de conceitos maleáveis como a “segurança jurídica” e o já referido 
“interesse público”, insiste em dizer que não há implicação nem decor-
rência política nenhuma na defesa de um processo notadamente inqui-
sitório a ser conformado por um princípio inquisitivo.

Como na homenagem rendida a Goldschmidt por Calamandrei, 
uma marca teórico-processual dos regimes fascistas e de sua “propaganda 
camuffate da trattati scientifici” é a anulação (oligofrênica) de expressões 
como “parte” ou “controvérsia”, porque “ormai in un regime in cui anche 
i giudizi servivano solo a soddisfare l’interesse dello Stato, non poteva più 
sorgere su questo fine supremo alcun dissenso tra i sudditi, i quali erano ob-
bligati a trovarsi sempre d’accordo nel voler che vincesse la giustizia, cioè, il 
Führer, eterno vincetore”222. Parece suficientemente clara a proposta.

220   LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 100-101.
221    LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 110.
222   CALAMANDREI, Piero. Un Maestro di Liberalismo Processuale. Rivista di 
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Há quem, como Taruffo, não considere “sólida” essa associação 
entre maior ou menor autonomia entre as partes e/ou maior ou menor 
poderes instrutórios/inquisitivos por parte do julgador e algum cunho 
político de fundo. Para o autor: 

En sus versiones corrientes, esta orientación es incierta por 
varias razones, relativas, ante todo, a la falta de una teoría 
política creíble y suficientemente articulada.  Por  ejemplo, 
generalmente no se distingue entre los muchos tipos de ré-
gimen político que, en su momento, son calificados como 
autoritarios, poniendo junto cosas bastante diferentes como 
el fascismo, el comunismo, el socialismo, el Estado asisten-
cial e intervencionista, el Estado social, etcétera. Deste modo 
la calificación de [autoritario] se hace así vaga y genérica por 
resultar sustancialmente falto se sentido. De otra parte, no se 
distingue ni siquiera entre las varias especies de liberalismo, 
así que no se logra comprender si se habla de la concepción 
de Nozick, de Rawls, de Mili, de Hayek, de Croce o de algún 
otro exponente de  la teoría política liberal. En realidad, los 
partidarios de la orientación que aqui se considera, no se in-
teresan en la teoría política, y menos se preocupan por defi-
nir los conceptos políticos que emplean223.

O autor aduz alguns exemplos de momentos históricos de alguns 
ordenamentos políticos que, a despeito de sua orientação “não demo-
crática”, estabeleciam sistemas processuais que preconizavam um juiz 
passivo e desprovido de poderes instrutórios (como a Itália do Século 
XIX). Conforme Taruffo224, 

[...] han sido varios los regímenes autoritarios en los que el 
proceso civil permaneció como monopolio de las partes con 
respecto a la dirección del proceso y a la disponibilidad de los 
medios de prueba: basta pensar en el código napoleónico de 
1806, que sirvió luego de modelo a numerosas codificaciones 
del siglo XIX, al reglamento procesal austriaco de 1815, a la 

Diritto Processual. Volume VI – Parte I. Padova: Cedam, 1951, p. 2.
223   TARUFFO, Michele. La prueba, Artículos y Conferencias. Santiago: Editorial 
Metropolitana, 2009, p. 267.
224   TARUFFO, La prueba..., p. 269.
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Italia fascista, dónde hasta 1942 estaba en vigor el código [li-
beral] de 1865, o a la España franquista, en el que estaba en 
vigor la [liberal] Ley de enjuiciamiento civil de 1881.

Em sendo que, em contrapartida, existiriam “numerosos sistemas 
demócratas en los que el juez cuenta con amplios poderes de instrucción, 
como ocurre p.e. en Francia, en Suiza y en A1emania”.

Pode-se incrementar a discussão salientando que há uma premis-
sa de base equivocada aqui: Taruffo reduz toda uma crítica à amplitude 
inquisitorialista dentro do processo como exclusivamente partidária da 
tese de que inquisitorialismo (quanto aos poderes instrutórios do ma-
gistrado) é pura e simplesmente sinônimo de autoritarismo, sendo, de 
outro modo, a vigência de elementos relativos ao princípio dispositivo 
uma espécie de sinonímia de democracia. É preciso que se diga que igua-
lar, de modo raso, esses conceitos, seria cair no truque argumentativo 
do autor, e realmente se perfilar ao lado de uma argumentação facil-
mente desmontável.

É lógico que – e se pensa aqui com auxílio em Damaska – não 
existe uma correlação cogente e/ou uma transposição direta entre um 
sistema político (um sistema de governo, em última análise) e um pacote 
ou “constante histórica” de normas processuais pré-estabelecidas para 
tal. Mas daí a negar essa profícua correlação possível com base nessa 
falácia parece demasiado225.

Preliminarmente, cabe dizer que, quanto ao específico tema, parece 
que – com todo respeito que se deve ao doutrinador italiano – no momento 

225   “Este enfoque no es muy nuevo y ha sido explorado en una diversidad de temas. El 
estudio de las afinidades entre los procesos legales e las corrientes dominantes de la 
ideología política parecían especialmente prometedores. Se pensaba que después de 
todo los regímenes políticos se legitiman a través de la administración de la justicia 
que establecen. Siguiendo esta veta, numerosos autores han sostenido que el diseño 
es sensible a las variaciones particulares de la ideología, imperante, especialmente 
las oscilaciones entre individualista y colectivista, liberal y autoritaria, u otras po-
siciones con este tipo de etiqueta [...] En buena parte do que se ha dicho hasta aquí, 
estos dos temas se han entrelazado y confundido: ciertos compromisos del Estado se 
asocian invariablemente con ciertos tipos de organización del poder” (DAMASKA, 
Las caras de la justicia y el poder de lo Estado..., pp. 21-23).



158

PROCESSO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL

de começar a praticar escolhas políticas de viés ideológico para conformar a 
índole processual que tem em vista (no quesito), ele obscurece o debate e se 
mantém confinado à teorização jurídico processual como meio de passar 
ao largo desse importante cerne226. Não aparenta que legar o “problema” 
da “eleição” daquilo que se mostra (ou não) autoritário ao campo da “teoria 
política” e com isso se dizer – juridicamente – impossibilitado de definir 
conceitos e escolhas seja o caminho mais coerente, aqui.

O que não se pode fazer, inicialmente, é adotar com integralidade 
ideias de cunho similar ao que vai exposto pelo autor trazendo-as, indis-
criminadamente, para o âmbito do processo penal: salutar lembrar que 
Taruffo fala de um local que, embora arrisque generalizações, está com 
olhos voltados ao processo civil. 

Taruffo certamente não está pensando precipuamente nem em 
bases de instrumentalidade (constitucional-garantista) nem nos princí-
pios e elementos próprios e muito menos na história particular do pro-
cesso penal quando discorre sobre o tema. Igualmente, não está levando 
em conta uma lógica que, no processo penal, conforme já foi avaliado, 
pende para um dos lados no instante em que visa dar vazão para que 
uma das partes defenda seu estágio natural e inicial (no caso, o de ino-
cência do acusado) – sem que isso, obviamente signifique imutabilidade 
desse estado nem desnecessidade desse acusado aproveitar oportunida-
des e se desvencilhar de cargas para alcançar essa sentença favorável. 
Não é possível, portanto, nem uma adesão total à ideia do autor no que 
tange à questão da relação do perfil político estatal e o nível de poder 
instrutório praticado dentre o sistema processual correlato, nem, lógi-

226   “Es, por otra parte, verdad que muchos regímenes no autoritarios –como se 
verá- han introducido relevantes poderes de instrucción. El hecho es que los po-
deres de instrucción del juez han sido introducidos en algunos regímenes auto-
ritarios, y en muchos regímenes democráticos, cuando estos últimos han aban-
donado la ideología liberal clásica para seguir ideologías más desarrolladas en 
las que se configura un papel activo del estado de gobierno de la sociedad. Si 
estas ideologías son o no son autoritarias es – una vez más – un problema de 
definiciones o un problema de teoría política que no puede ser adecuadamente 
afrontado en esta sede: sería, en todo caso, paradójica la tesis según la cual 
existirían sistemas democráticos que admiten modelos autoritarios del proceso 
civil”  (TARUFFO, La prueba..., p. 270).
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co, uma crítica desmedida, uma vez que é preciso coordenar os objetivos 
e os locais de fala em debate.

Cabe, igualmente, uma última colocação em torno desse ponto 
da argumentação do autor: ao contrário do que vai por ele sustentado, 
não seria “paradoxal” (ao nível do inimaginável) a existência de elemen-
tos autoritários inseridos em um âmbito constitucional-processual de-
mocrático. É um paradoxo verificado em tese, uma vez que a matriz de 
um instituto processual e suas consequências práticas/procedimentais 
podem sim ser nefastas (do ponto de vista de um autoritarismo) dentre 
um sistema constitucionalizado que não a tenha expurgado nem a en-
frentado com os mecanismos cabíveis. 

Não é necessário sequer muito discutir sobre a permeabilidade de 
um sistema quanto a elementos que lhes são politicamente antagonis-
tas227: basta ver que no processo penal brasileiro, algumas verdadeiras 
anomalias – dado parâmetro constitucional-garantista – seguem em 
vigência e têm aplicação confirmada diuturnamente, maculando abso-
lutamente a fronteira entre a atividade acusadora e jurisdicional de for-
ma despudorada e contrariando os mais básicos elementos que regem 
a separação dessas duas funções (veja-se, no Código de Processo Penal 
pátrio, toda sorte de medidas gravosas e constritivas – prisões, p. ex. – 
que podem ser decretadas pelo magistrado sem qualquer tipo de invo-
cação das partes e, sobretudo, a teratológica possibilidade de o julgador 
condenar um acusado ainda que o Ministério Público, em ação pública, 
tenha pedido a absolvição integral, inclusive com a adição de circunstân-
cias agravantes que sequer haviam sido alegadas pelo parquet)228.

E basta ver como, mal disfarçadamente, doutrina e jurisprudência, 
majoritariamente, não conseguem operar com disposições básicas res-
peitadoras das noções mais elementares nessa toada. Até hoje leituras 
de inspiração processual-civil partem para uma interpretação do ônus 

227   BORGES, Clara Roman. A permeabilidade inquisitorial de um projeto de có-
digo de processo penal acusatório. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; 
CARVALHO, Luís Gustavo Grandinetti Castanho de (orgs.) O novo processo pe-
nal à luz da Constituição (análise crítica do Projeto de Lei n. 156/2009, do Sena-
do Federal). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 25-36.
228   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 132.
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da prova em matéria penal à moda do velho brocado (simplificado) de 
quem “quem alega, deve provar”, igualando manifestações que no pro-
cesso penal têm estofo diversificado (alegação/acusação e manifestação 
defensiva) e deliberadamente ignorando a profunda marca inquisitorial 
que este (presumidamente inofensivo) argumento carrega. Estar-se-ia 
sugerindo de modo direto que ao réu é preciso provar sua inocência229. Se 
isso não é suficiente para escancarar um ideário (majoritário, frisa-se) 
de cunho autoritário em meio à nossa ordem e literatura “assumidamen-
te” democráticas, então nada mais é.

Outro ponto a ser abordado diz para com a discussão específica 
sobre a configuração de um sistema ou modelo processual a partir da 
maior ou menor amplitude de inquisitividade que o magistrado, lastrea-
do procedimentalmente, possui para a respectiva busca da verdade.

Taruffo ataca – indiretamente – Goldschmidt novamente, uma vez 
que situa o problema partindo (por óbvio) de uma premissa (a tese de la 
tarta230) que desconsidera as particularidades de um processo penal e seu 
núcleo duro diferenciado. Termina por chegar às mesmas conclusões que 
vários processualistas civis pátrios partidários de uma ideia de “teoria 
geral” defendem, a saber, a ideia de que no “processo” deve ser tolerável 
algum nível de inquisitorialismo, ainda que o termo seja por vezes preen-
chido semanticamente do mesmo modo que o seria inquisição231.

229   GOLDSCHMIDT, Princípios Generales del Processo..., p. 86; LOPES JR., Direito 
Processual Penal..., pp. 549-553.
230   “Una aproximación bastante extendida al problema de papel del tribunal y de 
las partes en la búsqueda de la verdad, considera a todo el conjunto de facultades 
procesales concernientes a la  producción de prueba como algo que, de alguna ma-
nera, está dado a priori y que tiene que ser dividido(como una tarta) entre el tri-
bunal y las partes, de manera tal que si a las partes se les dan muchas facultades 
(muchos pedazos de la tarta), solo unas pocas de ellas quedarán para el tribunal, 
y – por el contrario – si se dan muchas facultades al tribunal, entonces sólo unas 
pocas quedarán para las partes en litigio” (TARUFFO, La Prueba..., p. 84).
231   “En consecuencia, si la búsqueda de la verdad se concibe como un propósito im-
portante del litigio civil, la solución ideal debiera ser concretar al mismo tiempo los 
derechos de las partes y el rol activo del Tribunal, con una interconexión de “frenos 
y contrapesos” que debiera enfocarse a maximizar las posibilidades de encontrar 
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Pensar uma política processual penal não-intervencionista e deli-
beradamente não-autoritária requer, sobretudo, estabelecer que tipo de 
busca da verdade será essa empregada pelo ente jurisdicional no curso 
processual e com que modelo de verdade para o conflito se operará. Já 
se sabe que com Goldschmidt, entre outros, essa busca é um perquirir 
qualificado, não livre de limitações de cunho ético e procedimental/ins-
trumental232 e especialmente ligada à ideia de presunção de inocência: o 
juiz não pode abrir mão de sua condição imparcial para tentar ele mes-
mo superar a inexistência de aproveitamento das oportunidades ou do 
não desvencilhar das cargas acusatórias. Quando a própria significação 
elementar das palavras e da situação vai contrariada por Taruffo para 
que se chegue a uma conclusão extremamente prejudicial do ponto de 
vista da índole processual aqui defendida, só é possível discordar vee-
mentemente233: é claro que sim, um incremento do papel do magistrado 
na busca pela prova reduz o âmbito de atuação das partes nesse sentido 
– e, além disso, no processo penal escancara uma tendência antidispo-
sitiva que só se pode nomear de inquisitória.

No que diz respeito especificamente ao processo penal, há posi-
cionamento similar defendido, partindo-se de premissa mais concer-
nente à discussão específica: para Grinover, o processo tem uma con-
cepção publicista que seria a base para se pensar uma construção que 

toda la prueba relevante de los hechos del caso” (TARUFFO, La prueba..., p. 85).
232   “Quando se aborda a fundamentação das decisões judiciais em última análise 
está se discutindo também ‘que verdade’ foi buscada e alcançada no ato decisó-
rio. Eis aqui a relevância de desconstruir o mito da verdade real na medida em 
que é uma artimanha engendrada nos meandros da inquisição para justifica o 
substancialismo penal e o decisionismo processual (utilitarismo), típicos do siste-
ma inquisitório. Historicamente, está demonstrado empiricamente que o processo 
penal, sempre que buscou uma ‘verdade mais material e consistente’ e com menos 
limites na atividade de busca, produziu uma ‘verdade’ de menor qualidade e com 
pior trato para o imputado” (LOPES JR., Introdução crítica..., pp. 259-260).
233   “[...] no es verdad que incrementar el papel del tribunal en la producción de prue-
ba implique una reducción proporcional del derecho de las partes a la prueba, ni es 
verdad que ampliar el derecho de las partes a presentar prueba implique una conse-
cuente restricción del papel del tribunal” (TARUFFO, La prueba..., p. 84).
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confira ao magistrado a possibilidade de ser o condutor maior do pro-
cedimento, sem que isso fira a condição de esteio constitucional que 
o mesmo possui: “À raiz do modelo que confia ao juiz a condução do 
processo, inclusive no que diz respeito à iniciativa instrutória, está uma 
escolha política que diz respeito à concepção publicista do processo e à 
percepção de sua função social”234.

É preciso cuidado para não confundir as bases de pensamento da 
autora, uma vez que se pode acompanha-la em muitas de suas premis-
sas, embora se ouse discordar veementemente do direcionamento pos-
terior que elas assumem: 

O direito processual é ramo autônomo do direito, regido por 
princípios publicistas. Tem ele fins distintos de seu conteúdo 
e esses fins se confundem com os objetivos do próprio Esta-
do, na medida em que a jurisdição é uma de suas funções. 
Os objetivos da jurisdição e do seu instrumento, o processo, 
não se colocam com vistas à parte, a seus interesses e a seus 
direitos subjetivos, mas em função do Estado e dos objetivos 
deste. A observância das normas jurídicas postas pelo direito 
material interessa à sociedade. Por via de consequência, o Es-
tado tem que zelar por seu cumprimento, uma vez que a paz 
social somente se alcança pela correta atuação das regras 
imprescindíveis à convivência das pessoas. Quanto mais o 
provimento jurisdicional se aproximar da vontade do direito 
substancial, mais perto se estará da verdadeira paz social235.

Aparenta um tanto perigosa, para dizer o mínimo, essa aproxi-
mação feita pela autora, recorrendo a conceitos estranhos como (um)a 
“vontade do direito substancial” para legitimar uma ideia de “paz social” 
que parece recorrer naquilo que já expusemos como equivocado diante 
do panorama constitucional: uma espécie de “contradição” entre o inte-
resse público e o interesse privado em termos de persecução criminal e 
no modo como ela deve ser percebida.

234   GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do juiz no processo pe-
nal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 7, número 27, set./out. São 
Paulo: RT, 1999, p. 73.
235   GRINOVER, “A iniciativa instrutória do juiz no processo penal”..., p. 73.
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Grinover sustenta, de um modo difícil de ser concebido, um julga-
dor cujo papel seria tanto o de “estimular o contraditório para que se tor-
ne efetivo e concreto” quanto o de gestor da atividade processual, o que, 
para ela, o autorizaria a “suprir as deficiências dos litigantes” e não se “sa-
tisfazer” com uma disponibilidade das partes em matéria probatória236.

Em resumo: se está totalmente de acordo com a autora quando ela 
– de modo bastante feliz, inicialmente – situa um campo político (pro-
cessual) para a discussão da gestão processual da prova (e com isso dis-
cutir o ponto mais fundamental da política processual endógena como 
aqui se propõe): “Nessa visão, que é eminentemente política, é inaceitável 
que o juiz aplique normas de direito substancial sobre fatos não suficiente-
mente provados”. Estaria consagrada a índole constitucional-garantista 
se a partir daí (com Goldschmidt e tantos outros) ela partisse para uma 
visão não verticalizada de processo que preconizasse a não interven-
ção estatal para suprir a inatividade (ou inabilidade ou ainda falta de 
vontade) das partes e o respeito à presunção de inocência. Porém, sua 
conclusão vai por outra via: “Por isso, deve o juiz assumir posição ativa na 
fase instrutória, não se limitando a analisar os elementos fornecidos pelas 
partes, mas determinando sua produção, sempre que necessário”237.

Não nos parece satisfatório o argumento da autora, igualmente, 
ao alocar os “limites” dessa atividade judicial em parâmetros que não 
servem para diminuir sua incidência ou o âmbito dessa incidência e 
sim para modular a mesma externamente (e de forma, em alguns casos, 
inócua). Grinover, pois coloca quatro limitações aos poderes inquisiti-
vos jurisdicionais e estabelece-as como o contraditório, a obrigação de 
motivação das decisões judiciais, e os critérios de licitude e legitimidade 
(processual) das provas238. 

Quanto à licitude (e à obtenção probatória) e à legitimidade (pro-
dução probatória), acredita-se que em nada colaboram para o debate 
aqui travado, uma vez que o respeito às regras processuais que delineiam 
um procedimento específico que é cumprido de forma regular ao se obe-
decer as regras e expedientes para ele postos e/ou a impossibilidade de 

236   GRINOVER, “A iniciativa instrutória do juiz no processo penal”..., p. 73.
237   GRINOVER, “A iniciativa instrutória do juiz no processo penal”..., p. 73.
238   GRINOVER, “A iniciativa instrutória do juiz no processo penal”..., pp. 74-75.
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o sistema compactuar com o uso de provas cuja obtenção se deu em 
violações inaceitáveis de direito material ou de princípio constitucional 
frente ao sujeito passivo são elementares e não merecem elucubrações.

Quanto ao contraditório, surge uma perplexidade, uma vez que a 
autora situa o mesmo como “limite” da atividade judicial instrutória, 
mas ao mesmo tempo estimula a participação (primordial) do julgador 
nesse sentido. Ademais, propõe que o contraditório seja respeitado a 
partir da submissão de todas as provas produzidas ao crivo da outra 
parte, inclusive aquelas determinadas ex officio: fica aberta uma estra-
nha possibilidade de se defender o “contraditório” mas ao mesmo tempo 
assentir para com provas produzidas de ofício sendo a ele submetidas – 
o que nos leva a mentalizar a incomum ideia de um julgador produzindo 
uma prova contra uma das partes239.

Por fim, no que diz para com a motivação, a autora situa que há a 
invalidade da prova – e por conseguinte da decisão judicial tomada após 
a atividade e nela fundada – se houver carência de motivação e funda-
mento. Parece que se está pagando tributo alto em confiar à motivação 
(ato gráfico, linguístico, em última análise) a barreira de legitimidade da 
proposta, mal disfarçando a noção de que, como assevera Gomes filho, 
há uma distância, uma autonomia entre o ato de decidir e o de motivar, 
que pode estar atrelado a uma realidade ideológica inconfessável que se 
faz valer de um palavreado “freddo” para um jogo de elementos forjados 
“a caldo”240. Sem esquecer-se das palavras de Cordero sobre a “mão livre” 

239   “De un modo parecido, un poder amplio de investigación por parte del tribu-
nal podría ser contrapesado (no limitado) por la plena oportunidad de las partes 
para presentar toda su prueba, para discutir y contra argumentar acerca de la re-
levancia, admisibilidad y valor probatorio de la prueba reunida por el tribunal por 
propia iniciativa, y para presentar prueba contraria enfocada a destruir los hechos 
que pudieran ser probados por la prueba reunida por el tribunal. De esta manera, 
la investigación llevada a cabo de oficio por el tribunal podría ser adecuadamente 
combinada con una posibilidad plena para las partes de desarrollar sus propias 
defensas acerca de los hechos del caso, a la vista del propósito global de conseguir 
la más completa y fidedigna reconstrucción de los hechos” (TARUFFO, La prueba..., 
p. 86). Cf. GRINOVER, “A iniciativa instrutória do juiz no processo penal”..., p. 75.
240   GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. São 
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com a qual trabalha(va) o inquisidor, vergando a “matéria plástica” das 
palavras ao seu bel prazer e insubmisso a nenhum contraditório nenhu-
ma racionalidade que não a sua própria241.

Percebe-se, pois, que a adoção de uma postura que procure coa-
dunar o esteio político apontado pela constituição para o processo pe-
nal precisa enfrentar a ideia de um limite interventivo que, agora falan-
do dentre a mecânica processual, vai estar às voltas com a tolerância ou 
não quanto à presunção de inocência, advinda da tolerância ou não de 
uma atividade “incompleta” das partes no aproveitamento das chances 
processuais e no estabelecer do material probatório (matéria prima da 
motivação decisional). Uma postura dispositiva tem relação com o litígio 
(não “lide”) e com um laissez-faire que não significa abandono ou negli-
gência, mas sim maior vazão democrática às partes e maior distancia-
mento (igualmente, democrático) do julgador quanto à disputa que ele 
precisa decidir (e onde não deve, pois, atuar).

A “intromissão” estatal nas relações, interesses e conflitos sociais 
– do ponto de vista de uma política criminal disposta a dialogar os pa-
râmetros gerenciais de verticalidade e horizontalidade – ganha profícuo 
exemplo na dinâmica processual que lhe compõe, igualmente.

Quanto às posições teóricas que assumem o ativismo judicial jus-
tamente para que se respeitem valores coligados à índole processual 
aqui exposta – visão garantista de processo que primordialmente valo-
rize a presunção de inocência enquanto preceito de base – tem-se a dizer 
que igualmente não nos parece a ideia mais correta. Aliás, é necessário 
refletir que a proposição se assemelha mais a uma espécie de improviso 
procedimental que omite o verdadeiro problema.

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, pp. 111-113.
241   “Ne elabora finché vuole l’inquisitore, lavorando in segreto su animali confessanti: 
concepita un’ipotesi, vi edifica cabale induttive; l’assenza del contraddittorio apre un 
vuoto logico aperto al pensiero paranoide [...] Gioco pericoloso: l’elucubrante com-
pone a mano libera, selettivamente attento o sordo ai datti, secondo che convalidino 
o no l’ipotesi [...] Viaggia nello spazio psichico l’inquisitore, esposto a qualche peri-
colo, come i confessori e gli esorcisti, perché nell’entretien ognuno dei due proietta e 
assorve qualcosa” (CORDERO, Procedura Penale..., p. 25).
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Zilli, defendendo a atuação judicial efetiva do magistrado como 
forma de majorar a “proteção” à presunção de inocência (que poderia 
estar abalada por uma atuação incompleta ou insuficiente das partes 
relativas à “verdade” do caso), assevera que a atuação do magistrado 
não pode se configurar em “uma aventura irresponsável e sufocadora da 
atuação dos sujeitos parciais”, partindo de uma visão de que a “marcha 
processual” deve se realizar “de maneira cooperatória”242. Parece, contu-
do, que um ativismo judicial com essa finalidade (por mais que a mes-
ma incorpore ideal legítimo, constitucionalmente), mascara a ideia de 
um processo em que a verdadeira autonomia das partes seja vivificada 
(além de nos recordar, evidentemente, os alertas de Coutinho e Marques 
Neto243 sobre a “bondade” das intenções dos “bons”).

O que seria verdadeiramente necessário (diante das finalidades e 
valores constitucionais) não é um magistrado que abandone o posto de 
decisor para suprir ineficiências e macular (em maior ou menor grau) 
a autonomia das partes, e sim um verdadeiro respeito à atividade par-
cial, valorando (e definindo): (a) tanto o acusador (mesmo público) como 
assumidamente parcial (extinguindo a falácia perniciosa da parte im-
parcial que – legalmente – se institui no processo brasileiro quanto ao 
órgão ministerial244) e responsável pelo pleito acusatório, quanto (b) a 
defesa como qualificadamente exercida, através de não apenas sua “exis-
tência” formal, mas uma efetiva vazão para que ela tenha “oportunidad 
suficiente de decir y hacer lo esencial para evitar una sentencia de conde-
na o resolución perjudicial similar”245.

O problema da gestão da prova é, pois, ponto de ebulição dessa 
histórica discussão. Cabe deixar claro que, sempre coligado à ideia de 
separação de funções entre ( fundamentalmente) o acusador e o decisor, 
o sistema dito acusatório comporta diversas classificações, conforme se 
vá pensar sob o aspecto que essa ideia será abordada.

242   ZILLI, A iniciativa instrutória do juiz..., pp. 180-181.
243   COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. “Glosas do ‘Verdade, Dúvida e Certe-
za’ de Francesco Carnelutti para os operadores do direito”. Anuário Ibero-Ameri-
cano de Direitos Humanos (2001-2002). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p.188.
244   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 283.
245   CORDON MORENO, Las Garantías Constitucionales..., p. 137.
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É lógico que a separação de funções seja o critério divisor mais 
notável que marca as notas essenciais do sistema, agora é falacioso crer 
que uma mera separação funcional-formal seja exatamente aquilo que 
deva ser levado em conta: a separação que define os contornos do sis-
tema não é meramente de posicionamento funcional e sim substancial 
no instante em que não apenas julgador e acusador não são a mesma 
pessoa como o primeiro não pode tomar por si expedientes típicos das 
esferas de atuação (ou oportunidades/cargas) do segundo.

É preciso atentar não apenas para uma evidente (diante do quadro 
que hoje seria inadmissível de uma possível “junção” das funções) separa-
ção ( física) dos operadores e suas atividades, mas sim para a qualidade 
dessa separação. Eis o equívoco de toda uma doutrina que acredita que 
a questão funcional-burocrática e a divisão de carreiras é o que resume a 
estratégia político-processual de se optar por um ou outro modelo, quan-
do na verdade a “separação” implica mais impossibilidade de o julgador 
tomar medidas típicas de acusador, mas também não colaborar ou suprir 
uma atuação que seria própria ou típica do mesmo (tendente a enfraque-
cer ou fustigar a presunção de inocência), como salienta Leone quanto à 
configuração história de um estilo acusatório de processo246.

246   “El sistema que históricamente aparece el primero, es el acusatorio, que en su 
esencia responde a la índole de todos los juicios, esto es, a la de ser una discusión 
entre dos partes opuestas, resuelta por el juez. Se funda en los principios siguientes: 
a) el poder de decisión ( jurisdicción) pertenece a un órgano estatal (magistrado); 
b) el poder de iniciativa, es decir, el poder de acusación – que teniendo contenido 
acusatorio, era algo distinto del derecho de acción en el sentido actual, del cual nos 
ocuparemos – competía a persona distinta del juez [...] c) el proceso penal no podía 
incoarse sin la acusación; lo cual importaba la imposibilidad absoluta, para el ór-
gano estatal (magistrado), de intervenir sin la acusación privada; d) pero, una vez 
investido de la acusación, el magistrado no estaba ya condicionado, en el ulterior 
desarrollo del proceso, por la iniciativa o la voluntad del acusador; de manera que, 
aun en el caso de voluntario abandono de la acusación, no decaía ésta, y las inves-
tigaciones continuaban; e) el juez no tenía libertad de investigación ni de selección 
de las pruebas, si no que estaba vinculado a examinar únicamente las pruebas ale-
gadas por la acusación (iuxta allegata et probata); f) el proceso se desarrollaba se-
gún los principios del contradictorio (con evidente posición de igualdad entre ambos 
contendientes), de la oralidad y de la publicidad del debate; g) libertad personal del 
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Assumido, com Geraldo Prado, que essa configuração é a que está, 
em primeiro lugar, de acordo com a índole processual delimitada e, em 
segundo lugar, proposta constitucionalmente, então poder-se-ia dizer 
que nossa ordem constitucional visa a adoção de um sistema acusatório 
em todos seus termos247.

Como o debate vai, como sói, entravado pela esterilidade da dis-
cussão de “adoção” ou não de “modelos ideais” (que sequer existem, de 
fato, uma vez que, como ensina Coutinho248, não há mais nenhum “sis-
tema” com características puras), cabe refletir apenas em termos polí-
tico-processuais sobre a opção do legislador em manter certa gama de 
poderes instrutórios ao julgador como reflexo de um ideário – também, 
hoje, misto – entre configurações políticas de maior intervencionismo 
ou maior paridade249.

A crítica ora efetivada, pois, é mais no sentido político-processu-
al do que propriamente um breve contra a existência de poderes ins-
trutórios (em qualquer medida) para o julgador penal. Por mais que 
possamos partir para uma crítica de cunho analítico sob a óptica de 
uma teoria dos sistemas, ela parece fadada a naufragar no instante em 
que a existência de alguma medida de poderes instrutórios pelo órgão 

acusado hasta la sentencia irrevocable. El sistema acusatorio se concentraba, natu-
ralmente, en una discusión entre las partes” (LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho 
Procesal Penal. I – Doctrinas Generales. Trad. Santiago Sentís Melendo. Buenos 
Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1963. pp. 21-22).
247   “Se aceitarmos que a norma constitucional que assegura ao Ministério Público 
a privatividade no exercício da ação penal pública, na forma da lei, a que garante 
a todos os acusados o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, 
além de lhes referir, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, a presun-
ção de inocência, e a que, aderindo a tudo, assegura o julgamento por juiz compe-
tente e imparcial, pois que se excluem as jurisdições de exceção, com a plenitude 
do que isso significa, são elementares do princípio acusatório, chegaremos à con-
clusão de que, embora não o diga expressamente, a Constituição da República 
adotou-o” (PRADO, Sistema acusatório..., p. 195).
248   COUTINHO, “Sistema acusatório...”, pp. 8-9.
249   DAMASKA, Las caras de la justicia y el poder del Estado..., pp. 160-163.
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julgador é realidade inexorável250 (o que, em tese, já configura inquisi-
torialidade251, uma vez que não há confins seguros para essa medida e 
não há limite “mínimo” para qualquer ato que procure suprir atividade 
das partes sem macular, em algum grau, a presunção de inocência252). 
Taruffo lembra que os sistemas anglo-saxônicos e outros de orienta-
ção adversarial já, no campo do processo civil, se flexionaram para 
permitir uma forte carga de poderes judiciais instrutórios253, sendo 
que Amodio254 já percebe movimentos pendulares que estão impreg-
nando os sistemas adversariais de características típicas do modelo 
inquisitivo (dito “continental”) e vice versa, sobretudo na apreciação e 
produção probatória e suas regras de exclusão.

Quanto à gestão processual da prova, pois, não se tem resposta de-
finida para a encruzilhada, senão que – sabendo de todos os perigos que 
cercam essa saída – potencializar uma discussão hermenêutica e casuís-
tica sobre o que viria a ser uma substituição (ou não) da atividade acusa-
tória pelo juiz, naquela que se não foi a saída definitiva (jamais será), foi 
pelo menos a tentativa mais próxima de uma resolução plausível para o 
dilema: a inclusão de ditame dessa ordem no Projeto de Lei n. 156/2009 
para um novo Código de Processo Penal255.

250   “Sin embargo, ésta no es sólo una cuestión de inconsistencia  conceptual. La 
historia de los principales sistemas procesales y constitucionales muestra que las 
garantías de las partes y el rol activo del tribunal, pueden desarrollarse por vías 
paralelas sin interferir la una con la otra” (TARUFFO, La prueba..., pp. 84-85).
251   “[...] o moderno processo penal se apresenta inquisitório, substancialmente, na 
sua essencialidade; e, formalmente, no tocante ao procedimento desenrolado na 
segunda fase da persecução penal, acusatório” (TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e 
garantias individuais no processo penal brasileiro. 2. ed. revista e atualizada. São 
Paulo: RT, 2004, p. 47).
252   FERRAJOLI, Derecho y Razón..., p. 99.
253   TARUFFO, La prueba..., pp. 73-75.
254   Cf. AMODIO, Ennio. Processo penale, diritto europeo e common law: dal rito 
inquisitorio al giusto processo. Milano: Giuffrè, 2003. pp. 121-130.
255   No protótipo de nova redação para o Artigo 4º do CPP, vem a resolução: O 
processo terá estrutura acusatória, nos limites definidos neste código, vedada a 
iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória 
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Estabelecido que a percepção do problema passa mais pelo cunho 
político processual (político-criminal) no instante em que se confirma 
(sem desdenhar das pertinentes conclusões de Coutinho e outros tantos 
que se debruçam sobre o tema com desenvoltura rara) que a questão é 
menos passível de análise pelo prisma de uma “inquisição contempo-
rânea” do que por uma questão de vício verticalizante que o processo 
brasileiro possui. Acredita-se, assim, que uma verdadeira distorção de 
quesitos como a índole processual e a instrumentalidade do mesmo é a 
verdadeira responsável pela intolerância com um sistema que traga nu-
ances horizontais – e ocasione mirada equivocada nos âmbitos do pro-
cesso penal e da política criminal:

Assim, a Jurisdição como expressão do poder político. Saindo 
da extrema abstração consistente em afirmar que ela visa à 
realização da justiça em cada caso e, mediante prática rei-
terada, à implantação do clima social de justiça, chega o 
momento de, com mais precisão indicar os resultados que, 
mediante o exercício da jurisdição, o Estado se propõe a pro-
duzir na vida da sociedade256.

É Goldschmidt quem “responde” aos partidários de um processo 
publicista, no instante em que atrela a liberdade democrática em meio 
à configuração processual a uma maior liberalidade das partes atuarem. 
E não por estarmos temendo uma configuração contemporânea de uma 
“inquisição medieval revisitada” e sim porque nossa realidade política in-
fluencia decisivamente o modo como percebemos a atuação estatal e o 
nosso trânsito entre questões conflitivas. Uma concepção publicista pode 
ter em suas raízes uma ideia de perseguição dos valores almejados cons-
titucionalmente (veja-se, no que acertam, Grinover e Dinamarco). Porém 
a análise do processo penal precisa de adjetivação particularizada, sob 

do órgão de acusação”.  Uma simples leitura do texto já deixa clara a sua estrutu-
ra repleta de amplitudes semânticas e dubiedades, em que pese o esforço para 
disciplinar a questão sem fugir da imposição político-processual dos resquícios 
de poder ativo judicial (vide notas anteriores). Em comento a esse dispositivo: 
COUTINHO, “Sistema Acusatório...”, pp. 13-17.
256   DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., p. 188.
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pena de se destruir valores consagrados (também constitucionalmente) 
imediatos em relação a ele como meio de busca de valores genéricos.

As formas que a autonomia das partes vai assumir estão em pro-
funda coligação com o modelo político-processual que decorre de uma 
visão do próprio processo enquanto ato de intervencionismo em meio 
ao conflito social. A gestão desse conflito (sobretudo na questão das 
soluções do mesmo advindas do material probatório trazido como es-
corço), sendo de encargo das partes ou do julgador (salientando que 
não há diferenciação, em último grau de análise, quando o julgador 
possa também gerir de uma situação em que apenas ele possa gerir) 
dizem muito a respeito disso257.

Um modelo processual que parta de uma análise instrumental 
que coloque a vertical “obrigação” estatal de gerir a contenda de modo a 
procurar atingir diretamente uma finalidade político-social de base ob-
viamente será um modelo que não apenas é inquisitorial como também 
não vê nenhuma possibilidade de não sê-lo. Se o processo (penal) for 
supervalorizado enquanto instância de realização democrática como se 
política social fosse, suprimindo instâncias genuinamente políticas, não 
só se está distorcendo totalmente o sentido de sua instrumentalidade 
como se está levando a própria lógica processual para conceituações 
incongruentes e/ou autofágicas. E é sabido,  neste momento histórico, 
tudo o que acarreta a assunção de um ideal (ao menos em meio ao pro-
cesso penal) de postural jurisdicional que vise a busca (incessante) por 
um “resultado correto”258 no processo via atividade que suplanta as pró-
prias partes em contenda.

1.4 FECHAMENTO (I): DE PROCESSOS E JUSTAS CAUSAS PARA SUAS INSTAURAÇÕES

“Um dos fatos históricos reveladores do vínculo entre o Estado 
de Direito e o capitalismo está na circunstância de o nascimen-
to de ambos ter-se dado simultaneamente. A destruição da co-
munidade medieval, uma das campanhas empreendidas com 
especial determinação pelos filósofos a partir do século XVI, 
teve seu ponto de apoio no Direito e na cada vez mais ampla 

257   DAMASKA, Las caras de la justicia y el poder del Estado..., pp. 181-184.
258   DAMASKA, Las caras de la justicia y el poder del Estado..., pp. 290-293.
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e envolvente juridicização do nascente mundo moderno. Este é 
um ponto a ser considerado no percurso da modernidade. Con-
sidere-se que o direito, no modo como o concebe o pensamento 
moderno, pensado como o predomínio da vontade de alguém 
sobre a vontade de outrem – o direito como relação interpessoal 
de poder -, traz em si o germe do conflito, o sinal inconfundí-
vel do individualismo. Este é o ponto que nos remete às origens, 
pois, como observou Helmuth Coing, a própria mentalidade ju-
rídica moderna é diversa da mentalidade comunitária”259.

“Por fim, há que lutar para a inclusão em nossa Carta Magna 
de preceito expresso no sentido da responsabilização funcional 
e pessoal daqueles que, mercê do cargo que ocupam, incluindo-
-se aí os magistrados, por dolo ou desídia, deixam de envolver-
-se no respeito e aprimoramento dos valores éticos, em especial 
aqueles contemplados sob a rubrica de direitos humanos fun-
damentais, razão primeira de ser do próprio Judiciário, impe-
dindo-se de continuar na magistratura quem reiteradamente 
descumpra os preceitos constitucionais que, no ato de posse, 
jurou cumprir e fazer respeitar [...] Ou o Judiciário se capacita 
disso, ou não terá razão nenhuma para existir, como Poder”260.

Como muito bem refere Ovídio Baptista da Silva, em uma leitu-
ra certeira de Zygmunt Bauman261, a democracia atual precisa conviver 
com a pesada culpa de ter sigo gestada a partir de um individualismo 
que cobra, hoje, preço perigoso por ter-lhe dado o sopro de vida que 
faltava para animar a matéria. Nada mais irônico que o demos e o kra-
tos atuais sejam, portanto, tributários de uma lógica que potencializa 
a construção de um indivíduo que sobrepuja o cidadão. Nos dizeres do 
autor “o indivíduo é o pior inimigo do cidadão”, uma vez que o indivíduo, 
“artificialmente considerado”, ocupa de tal maneira os espaços públicos 
que não permite que nada mais o preencha, em nenhuma medida262.

259   SILVA, Processo e Ideologia..., p. 304.
260   SUANNES, Os fundamentos éticos do devido Processo Penal..., p. 406.
261   BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Ja-
neiro: Jorge Zahar, 2001. p. 46.
262   SILVA, Processo e Ideologia..., pp. 310-311.
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Em contrapartida, o liberalismo político estancado e atualmente 
“triunfante” nos oferta uma espécie de panorama sinistro para além 
dos muros dessa concepção: um Estado máximo seria a antítese da 
fertilidade democrática, enquanto que um Estado anêmico configura-
ria nada mais do que um “darwinismo social em favor das classes domi-
nantes”. O fato é que “os defensores da democracia liberal esperam que 
o Estado lhes dê segurança de modo que sua liberdade seja exercida na 
maior plenitude possível” que em última e triste análise se traduziria 
em “segurança para os negócios”263.

A questão pontual da digressão feita pelo autor parece ser o exato 
ponto em que a corda do liberalismo se rompe: no momento crucial, a 
defesa liberal não é por uma defesa da igualdade e sim por um predomí-
nio de uma liberdade que não inclui o implemento da igualdade em sua 
pauta. Lobo em pele de cordeiro.

No presente capítulo, se procurou trabalhar com esse norte: a um 
Estado absenteísta, no que diz para com o sistema jurídico-penal e as 
suas fontes (e ao mesmo tempo desaguadouros) constitucionais, não se 
permite uma omissão abolicionista e uma opacidade no debate.

Do mesmo modo que um Estado “social”, entendido enquanto in-
terventor máximo na pressa de vivificar as promessas modernas e dirigên-
cias constitucionais, em termos de “missão” processual através de uma ins-
trumentalidade mal balizada, peca em vários sentidos e em várias frentes.

Parece lógico que o direito – arcabouço moderno, por excelência 
– trabalhe com uma lógica individualista (em todos os sentidos). Porém 
não se pode dar vazão a uma discussão no palco do espaço público que 
se orgulhe de somente (e tão somente) operar com construções políticas 
e jurídicas artificiais e apropriações dos conflitos sociais que reneguem 
o próprio conflito em prol de compatibilidade técnica. Procurar defen-
der uma maior juridicização da realidade, e nela incluir uma maior efi-
cácia de “resultados” na lógica processual, onde também residiria uma 
maior atuação judicial, tudo isso “igualado” a uma ideia de, então maior 
democracia é um equívoco, quando não uma mentira.

A retração (horizontalizante) da atuação do estado e dos nichos 
político-criminais do mesmo não é sinônimo de abandono nem de dar 

263   SILVA, Processo e Ideologia..., p. 311.
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às costas à atuação político-criminal-punitiva que por vezes mesmo é 
(constitucionalmente) cogente. É sinônimo de intervenção limitada e 
justamente por isso, qualificada. 

Por último, vale lembrar que aduzir características marcantes de 
sistemas políticos e filosofias atinentes como se fossem constantes his-
tóricas e como se fosse fácil tarefa classificatória a “adesão” de um tipo 
de pensamento a um tipo de sistema com certo número de caracterís-
ticas é promover uma redução infantil do problema e da complexidade 
atinente ao tema. Preferível transitar entre modelos (sem deturpar ele-
mentos essenciais) do que se filiar “partidariamente” a teses que trazem 
consigo argumentos prontos tal um contrato de adesão.

Assim, se procurou marcar uma concepção-base para a atuação 
jurisdicional e para a urgência processual de lidar com os conflitos so-
ciais respectivos e relevantes, discorrendo sobre:

(a) A possibilidade de a política criminal abandonar o reles deba-
te catalogar de leis (penais) sobre dada matéria e/ou a discussão 
sobre escolas teóricas que lhe dariam substrato ideológico e pas-
sar a pensar em um âmbito ou conceito político-criminal próprio;

(b) A consideração de que essa visão de política criminal deve 
estar próxima de um conceito atinente às políticas públicas que 
visam dar tonalidade identificável ao espectro legislativo-penal 
(sentido amplo) e busquem continuidade e sistematicidade do 
mesmo. Bem como uma ideia de política criminal para o trato 
com um dado fator social que atue necessária e somente quan-
do outros estamentos políticos não se mostrarem suficientes, 
eficazes ou obrigatoriamente relegados;

(c) O processo penal enquanto elemento político-criminal e as 
justificativas para tanto;

(d) A necessidade de uso da criminologia em vários níveis, como 
discurso crítico propositivo, conformador e manancial hermenêu-
tico, dotada de uma função, dentre o sistema que não lhe faz, con-
tudo, ser diminuída enquanto apoio secundário (o esclarecimento);

(e) O processo (penal) enquanto apropriação jurídica do confli-
to social de interesses (mesmo que “hipotético”) lastreado por 
dicotomia entre horizontalidade e verticalidade em dois níveis 
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de estudo: o exterior (exógeno), onde verificadas e estabelecidas 
noções de índole processual e sua instrumentalidade própria a 
ser respeitada e o interno (endógeno) onde o intervencionismo 
(ou não) estatal se mostra travestido de atividade judicial (so-
bretudo probatória).

O objetivo é, nos seguintes capítulos, desenvolver histórica e poli-
ticamente o conceito de ação processual penal e situar seu exercício para 
por fim atingir a discussão de fundo sobre uma configuração de justa 
causa para o exercício da mesma, que forneça esteio teórico adequado 
para a incidência dogmática do instituto.





CAPÍTULO 2

AÇÃO PENAL E SEU EXERCÍCIO POLÍTICO (CRIMINAL)

“[...] Examinou o envelope. Fora fechado, mas de maneira 
perfunctória, tanto que pôde, sem dificuldade, abri-lo. Conti-
nha uma folha de papel. Uma única folha de papel. Nela, em 
alemão, algumas linhas datilografadas, com a assinatura de 
Franz Kafka embaixo: ‘Leopardos irrompem no templo e bebem 
até o fim o conteúdo dos vasos sacrificais; isso se repete sempre; 
finalmente, torna-se previsível e é incorporado ao ritual’”264.

“Nada de completamente falso e de absolutamente mau pode 
sustentar-se no mundo, e é numa mistura, na verdade muito 
desigual, de mal e de bem, que se deve procurar a razão de todo 
flagelo que dura. A obediência é a condição inevitável e o liame 
indispensável de todas as sociedades humanas; é esta obediên-
cia justa e necessária que, alterada em seus traços essenciais e 
desviada de seu legítimo objetivo, torna-se servidão [...] A arte 
da tirania consiste em confundir esta obediência com a servi-
dão, a ponto em que as duas coisas pareçam não mais que uma 
coisa só, e o vulgo se torne incapaz de distingui-las”265.

Uma determinada configuração político-criminal, de que decorre 
uma configuração político-processual, informa bases gerais da visão de 
processo que se tomará como válida e útil.

264   SCLIAR, Moacyr. Os leopardos de Kafka. 3. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000. p. 50.
265   LA BOÉTIE, Étiene de. Discurso sobre a servidão voluntária. Notas, comentá-
rios e tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: RT, 2003. p. 90.
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No capítulo anterior fora estabelecida não só uma ideia político-
-criminal para uma mirada minimalista, garantista e constitucionalmen-
te coadunada de processo penal (visão exógena), como fora focalizada 
a questão de um princípio dispositivo de funcionamento e atividade 
parcial como princípio político-criminal interno (visão endógena) da di-
nâmica processual adequado à visão aqui trabalhada (minimização do 
intervencionismo penal-estatal, em todas as esferas).

No presente capítulo, procurar-se-á trabalhar com a problemati-
zação de outro fator de suma relevância político-criminal – ou, relativa-
mente, mais uma vez, à face processual do sistema jurídico-penal, outro 
princípio político-processual: a real existência (ou não) de cogência le-
gal, convergência científica e recomendação política da obrigatoriedade 
(quanto ao exercício da ação penal pública) enquanto “princípio reitor”. 
Se o enfoque, a partir deste momento, é a ação penal, o foco principal 
do debate deixa de ser a instrumentalidade processual e os princípios 
regentes da atuação das partes e passa a destacar uma política proces-
sual voltada para o exercício desta ação e para os preceitos, regras e es-
colhas políticas relativas a esse exercício. É o momento de se trabalhar a 
política processual, mas agora voltada para outro instituto, ou, melhor 
dizendo: trabalhar um princípio ou opção de política processual em re-
lação à ação como forma de investigar mais um ponto de fricção entre 
noções jurídico-processuais em que se embatem a prevalência da lógica 
de “resposta jurisdicional” para um suposto conflito e a oposta lógica de 
um (regrado) não intervencionismo.

Vale lembrar que, grosso modo, todo e qualquer elemento legislati-
vo que informe o “funcionamento” processual, e as condições desse fun-
cionamento, e os termos em que o procedimento se desenrola, poderiam 
ser tidos como diretrizes legais que espelhariam uma política (processual, 
ou, em sentido amplo, criminal). Não se discorda, em última análise, dessa 
afirmativa, eis que para isso basta um encadeamento básico das premissas.

Porém, como se trata de visualizar a política criminal desde um 
paradigma que em último caso, expõe o dilema entre a apropriação es-
tatal (via juridicização, em última análise) dos conflitos e situações pas-
síveis de incidência normativa e sua antagônica não apropriação – ou 
seja, o dilema entre uma política criminal para o trato com situações 
cotidianas e sua subsunção penal-típica, ou entre “políticas” (policy) de 
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outro cunho – interessa ampliar a lente de estudo sobre elementos le-
gislativos (político-criminais) que se situam na borda dessa “divisão”. 
Por isso a preocupação com a ação e os elementos e standards teóricos 
relativos ao seu exercício: na ação se verifica um dos veículos de (tenta-
tiva de) “entrada” de um fato da vida para o trato quase eminentemente 
vertical da situação problemática-conflitiva respectiva. Mais do que um 
mero regramento formal e técnico, o exercício da ação é um dos momen-
tos do encadeamento processual que é crucial para a análise e nossa 
vindoura proposta.

Assim, antes de ser abordado o questionamento incisivo sobre a 
questão da obrigatoriedade no exercício da ação penal pública, procu-
rar-se-ão distinguir, inicialmente, dois pontos de partida fundamentais 
para que se compreenda esse exercício como algo muito mais ligado a 
uma opção ou recomendação político-criminal do que propriamente a 
uma ideia de “defesa” de interesses ou esfera de direitos “subjetivos”:

(a) as notas peculiares que o conceito de pretensão possui no pro-
cesso penal: sem, de forma alguma, pretender um esgotamento 
do tema (algo que ultrapassa os próprios termos de proposta ora 
posta em prática), é preciso que se situe o perímetro definitório 
quanto à noção de pretensão acusatória, fazendo com que a con-
ceituação respectiva seja posta extreme de qualquer elemento 
“justificador” relativo a coligações (diretas ou mediatas) com uma 
malograda ideia de “união” ou “identidade” da pretensão proces-
sual ao direito “substancial” da parte autora. No processo penal, 
essa identificação gera a nefasta proposta de exercício acusatório 
como se munido de uma “pretensão punitiva” fosse;

(b) um rápido desenvolvimento histórico relativo à construção 
atual de um conceito próprio de ação penal: precisamos desse 
aporte para demonstrar que qualquer tipo de tentativa de asso-
ciar a “legalidade” do exercício da ação ao ideário de funciona-
lidades relativas à “maior profusão” de uma lógica de “princípio 
acusatório” ou mesmo a finalidades relativas à “conformação” 
do direito material em sede processual são – além de nem sem-
pre corretas frente a uma análise técnica – tributárias de confi-
gurações ultrapassadas relativas à ação e sua ingerência. Ade-
mais, muito do que se propaga, ainda hoje, quanto ao “direito” 
de ação não leva em conta a importante noção, máxime em se 



180

PROCESSO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL

tratando de ação penal, da caracterização dos “dois tempos” a 
ela relativos: a ação (processual) é juridicamente regrada e pode 
ser condicionável. A “ação”, como poder de agir, antes, não é di-
reito “processual”, mas direito político exercitável e irrefreável, 
sob certo aspecto. Há na ação – em seu primeiro momento ou 
“tempo” – um caractere de “escolha” política, inegavelmente.

É sob esse prisma que se busca desenvolver as presentes conside-
rações.

2.1 PRETENSÃO (ACUSATÓRIA) E PROCESSO PENAL: O QUE SE PODE “PRETENDER” EM UMA 

AÇÃO PROCESSUAL PENAL?

Há muito se identifica como basilar no estudo processual penal 
brasileiro as incongruências oriundas de uma teoria geral que visa de-
cantar caracteres processuais (penais) a partir de uma espécie de tron-
co comum processual-fundamental. Definições e fundamentos teóricos 
que, em relação às já estudadas instrumentalidade (particular) do pro-
cesso penal e índole própria do mesmo, ou passam ao largo, ou delibera-
damente as contrariam em algum grau.

Uma das principais “contribuições” desse ideário para os pilares 
do estudo processual penal contemporâneo carrega consigo a responsa-
bilidade de manter viva uma ideia absolutamente distorcida no que diz 
respeito à pretensão, ou seja, àquilo que se pode (congruente, teórica e 
tecnicamente) “pretender” com o movimento de uma ação (penal). 

Por isso, mister que se gaste, aqui, algumas linhas para fixar os 
alicerces iniciais da concepção de pretensão que se trabalhará ao lon-
go desta pesquisa, sempre lembrando que ela vai conectada – anterior-
mente – a uma noção específica de processo, que é tributária de uma 
configuração e uma conformação constitucionais próprias (nos termos 
trabalhados no capítulo antecedente) e – posteriormente – a uma confi-
guração jurídico-política do exercício dessa ação e de uma dada nature-
za jurídica própria relativa à mesma.
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2.1.1 LINHAS GERAIS PARA O DELINEAMENTO DE UMA PRETENSÃO PROCESSUAL E DE UM 
PROCESSO COMO MEIO DE SATISFAÇÃO DE PRETENSÕES

Segundo Guasp, o objeto do processo seria menos o princípio ou 
“causa” de que o processo “parte” (direito material supostamente ante-
rior e “ensejador” da demanda), nem o fim mais ou menos imediato que a 
demanda visa obter no deslinde da contenda (“bem da vida” que protago-
niza a discussão processual na espécie), e mais a “materia sobre que recae 
el complejo de elementos que lo integran”. Sendo que, assim, para o autor, 
o processo vai pronunciadamente definido como “una institución jurídica 
destinada a la satisfacción de una pretensión”, e seria essa “pretensión mis-
ma, que cada uno de los sujetos procesales desde su peculiar punto de vista, 
trata de satisfacer la que determina el verdadero objeto procesal”266.

Logicamente é preciso compreender a noção geral processu-
al defendida pelo autor (onde a ideia de pretensão aqui estudada en-
contra seus referenciais teóricos e léxicos) e por isso se traz à baila a 
explicação de Aragoneses Alonso para a ideia de processo como uma 
instituição jurídica. Guasp, ao elaborar sua teoria, busca apoio na es-
cola “institucionalista” francesa, sobretudo em autores como Maurice 
Hauriou e George Renard267.

266   GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo Primero. Introducción, Parte Ge-
neral y Procesos Declarativos y de Ejecución Ordinarios. 4. ed. Revisada y adap-
tada a la legislación vigente por Pedro Aragoneses. Madrid: Civitas, 1998. p. 202.
267   “Para Renard, la institución es una entidad jurídica que tiene su raíz en la 
persona, y que, sin embargo, la sobrepasa en duración, en continuidad, en perma-
nencia; los hombres mueren, las generaciones se suceden, y la familia, permanece, 
la nación permanece con su patrimonio y sus deudas, con su espíritu y sus tradi-
ciones, y quizá con su vocación y su destino. Hay en la institución, al menos en las 
más altas instituciones, una virtud de conservación y de desarrollo que desafía 
la erosión del tiempo y la contradicción de los hombres; hay en ellas no sé qué 
potencia invisible, que resiste a todas las destrucciones y todas las opresiones, que 
desafía todas las prisiones y todas las horcas, un algo tan real y tan grande que se 
hace amar con un amor tan fuerte y cuyo servicio se impone tan imperiosamente 
a la coincidencia individual, que en su recogimiento más íntimo, le oímos murmu-
rar al unísono del viejo filósofo chino: ‘amo a la vida, pero amo también a los míos 
cuya sangre corre en mis venas...; soy uno de ellos y hay en ellos algo de mí. Amo a 
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A “instituição”, na doutrina francófona, pois, tem traços gerais 
marcados por características como (a) o “papel predominante da ideia” – 
ideia, no caso, que constitui o ponto de convergência da vontade inicial 
do fundador ou dos fundadores e das associações e adesões sucessivas 
que venham a se aglutinar nela. O que, então, geraria um “ser jurídico” 
institucional que é formado pela reunião das ideias equilibradas em um 
ponto comum, distinto das personalidades dos “participantes” ainda 
que por elas seja constituído. Igualmente (b) certa noção de “vida ins-
titucional” – que se não é similar à vida (biologicamente falando), e se 
não pode como ela ser classificado, por outro lado está do mesmo modo 
postado em um grau superior ao da mera existência bruta de um sim-
ples mecanicismo. Os “fundadores” (mortos) condicionam em sua ideia 
mesmo os sucessivos aderentes (vivos) e nisso reside a “vida” institu-
cional: uma “direção imanente” em toda a instituição. Não é um mero 
“contrato” eis que é adaptável, perene, irrevogável (ultrapassa seus fun-
dadores, não sendo passível de resolução pura e simples), em que pese 
possua algumas características que emulam um acordo de vontades de 
bases tipicamente contratuais268.

Guasp inicia, pois, sua fundamentação, explicando que é necessá-
rio discutir em torno da questão da natureza dessa instituição jurídica269 
para delinear seu conceito final e os aportes (inclusive aqui, ora enfoca-
dos) necessários dessa delimitação.

Faz, assim, uma separação inicial, colacionando uma macro vi-
são acerca dos grandes grupos teóricos em que podem ser reunidas as 
opiniões sobre tal natureza processual: antes de apresentar o seu pen-

la vida, pero mi vida está comprometida con la vida de los míos...; amo a mi vida, 
pero también a mi familia y a mi patria...’. A esta realidad psicológica, es menester 
que, por grado o por fuerza el jurista le encuentre un lugar en la estructura de sus 
teorías; y no es hacerlo el reducir toda comunidad al individuo por el intermedio 
del contrato: por el contrario, eso es negárselo, es inmolar lo real al culto de artifi-
cio (el pecado que se reprocha más y no siempre infundadamente a los juristas)” 
(ARAGONESES ALONSO, Proceso y Derecho Procesal..., pp. 224-225).
268   ARAGONESES ALONSO, Proceso y Derecho Procesal..., pp. 225-228.
269   GUASP, Jaime. La pretensión procesal. In: ARAGONESES ALONSO, Pedro 
(Coord.). Estudios Jurídicos. Madrid: Civitas, 1996. p. 569.
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samento, que é um amálgama dos pontos relevantes de várias constru-
ções, ele procura, portanto, definir as teorias que chama de matrizes 
“sociológicas” e “jurídicas” para explicar e conceituar o fenômeno pro-
cessual – posteriormente defendendo uma ideia de gênero “misto” (con-
globando elementos de ambas vertentes).

No que diz respeito à matriz dita “sociológica”, Guasp exibe um 
conjunto de ideias de vários autores que pensam no processo como um 
instrumento essencialmente conectado à visão de resolução de confli-
tos materiais (sociais). Busca-se, nesse tipo de ideário, assim, uma de-
finição para o processo que beba mais de caracteres extrajurídicos do 
que jurídicos propriamente ditos, uma vez que focalizam no conflito so-
cial que dá azo à demanda o núcleo do próprio processo. Trabalha-se, 
aqui, com a questão do processo enquanto filtro mediador e resolutor 
dos choques (de opiniões e vontades) que são inerentes à vida social. 
Há, para esse grupo teórico classificado por Guasp, uma incerteza la-
tente nas relações jurídicas que deve ser exterminada via um exercício 
intelectual legalmente coordenado. Dessa forma, pode-se dizer que para 
essas construções teóricas, o objeto do processo é a resolução de um 
conflito intersubjetivo270.

As miradas processuais “sociológicas” (classificadas pelo autor) 
obviamente possuem mérito e trazem elementos de inegável correção, 

270   GUASP, “La pretensión procesal”..., pp. 571-574. Parece visível que para as 
Teorias Sociológicas do processo há (mormente em se tratando de processo ci-
vil) uma histórica raiz da noção de “interesse” (processual) conectado à ideia 
de um interesse ou uma pretensão fustigada pela resistência – desenhando a 
clássica noção de lide como pedra de toque de um processo, a partir da ideia de 
que (1) há um conflito – social – a ser resolvido e, (2) o processo é o meio pelo 
qual essa resolução será alcançada. Não à toa, nessa passagem do texto, Guasp 
traz à baila Carnelutti (o ícone maior dessa visão com uma de suas construções, 
a do conflito de Interesses e a ideia de processo enquanto instrumento gestor 
da lide que se origina do binômio Pretensão-Resistência) para mostrar como 
pensam aqueles que acoplam o fundamento de existência de um processo à 
questão de um conflito (lide) juridicamente assimilado: colisão de interesses 
(elemento “material” do processo – pretensão, e consequente  resistência a ela, 
como elementos “formais”).
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muito embora, justifica Guasp, não sobrevivam inteiras após o ataque 
de dois pontos cabais de crítica:

O primeiro é baseado na noção de abstração processual – da qual 
o texto vai se ocupar com maior detrimento ao abordar a natureza jurí-
dica da ação, em tópico infra: o autor mostra que o grave erro se encon-
tra no fato de que não há possibilidade de se pensar um processo (e a 
explicação ou fundamento de sua existência) determinando-o como ne-
cessária sequência de um conflito de interesses, uma vez que há confli-
tos de interesse que não geram processo, bem como processos que não 
nascem de qualquer conflito de interesses. Guasp chega a mencionar 
que a própria inadequação da teoria ao processo penal (desnecessidade 
e equívoco de se conceber uma “necessidade” de conflito preexistente 
para definir o processo), fala por si só na crítica à ideia. É o que o autor 
denomina como excesso material (teoria materialmente excessiva), uma 
vez que “esquece” os institutos e categorias eminentemente jurídicas 
que terminam por delinear os contornos do processo, legando todo o 
enfoque para a questão sociopolítica do hipotético conflito gerador da 
tensão a ser juridicamente solvida271.

Guasp, em segundo lugar, também explica que as teorias socio-
lógicas são formalmente insuficientes, uma vez que – como, de certa 
forma já foi dito, eis que decorrente – não há como se pensar a expli-
cação para um instituto a partir de um nascedouro que nem sempre 
se configura enquanto tal: não se pode reduzir a explicação processual 
a um “instrumento para gerir e resolver conflitos” se o processo pode 
prescindir de qualquer conflito para existir (e nem Guasp nega que 
isso deva ser levado em conta, porém em termos de “explicação defini-
tiva”, a noção apresenta problemas).

Sob o outro ponto de vista, (a matriz jurídica), Guasp aduz que 
esse outro grupo de construções teóricas parte – tirante suas peculia-
ridades – da ideia de que eventual realidade conflitiva-social anterior 
deve ser totalmente desconsiderada quando da explicação do fenôme-
no processual, uma vez que esse é figura jurídica “pura” e justamente 
pode perfeitamente abrir mão de noções que paguem tributo a carac-
teres extrajurídicos.

271   GUASP, “La pretensión procesal”..., pp. 574-576.
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Com base no bom e pacífico andamento da vida social, a ser “ga-
rantido” pelo direito, uma “não atuação” da lei, ou um momento de “ne-
gação” de sua efetividade gera um choque, um “conflito” focalizável (mas 
aqui visualizado eminentemente como confronto entre direito e não di-
reito, e não conflito, social-material, como na teoria acima exposta).

Principiando de uma noção que traz ares do contratualismo a ideia 
desses grupos de teorias é a de que haja uma via pública e regimentada 
para a solução desses conflitos (jurídicos) que se configuraria no pró-
prio processo enquanto atuação do braço jurisdicional do estado. Dentre 
essas teorias, Guasp pondera que há uma (sub)divisão que  delimita a 
centralidade da discussão: (a) de um lado, a noção de processo como 
palco para um conflito de direitos de categoria subjetiva (dos envolvidos 
na contenda jurídica) – ou seja, um processo enquanto meio de tutelar 
conflitos de direitos subjetivos, e também uma corrente contraposta (b) 
que, cognominada objetiva, coloca o centro de gravidade da questão em 
um “conflito” jurídico envolvendo o próprio direito objetivo, globalmen-
te (direito versus não direito: ou das “partes” propriamente ditas ou mes-
mo direito contra sua injusta negação) – ou seja: processo como meio de 
tutela das próprias normas jurídicas e seus efeitos272.

A crítica feita por Guasp a essas classificações teóricas é previ-
sivelmente oposta, diametralmente, àquela antes exposta: as teorias 
jurídicas pecam por insuficiência material e por excesso formal eis que 
juridicizam a vida social de maneira a excluir dados de realidade da 
discussão, propositalmente, como se o processo pudesse ser assentido 
como um amontoado de caracteres e institutos jurídicos que não deves-
sem prestar conexão alguma com fatos sociais.

Trabalhar apenas com o dado de que o autor de uma ação inten-
taria, com ela, fixar a existência de um direito a obter algo, excluindo do 
debate o fato de que para além do direito, é almejada (presumivelmente) 
essa obtenção, propriamente, é um erro crasso. Há uma finalidade geral 
do processo do ponto de vista jurídico, mas crer-se que é possível pen-
sar nela, sem considerar os próprios objetivos (sociais, mundanos) das 
partes com o processo, é inadmissível.

272   GUASP, “La pretensión procesal”..., pp. 576-579.
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A matriz que, por fim, é defendida por Guasp pode ser chamada 
de mista e pugna pela consideração do objeto do processo como institui-
ção jurídica voltada para a satisfação de pretensões.

Neste viés, para discorrer sobre a razão de existência do processo, 
é necessário conduzir o pensamento para uma junção dos pontos ad-
missíveis de ambas as categorizações anteriormente expostas, que pro-
cure dar o tratamento jurídico com institutos adequados à apropriação 
sociológica que o direito faz dos fatos “mundanos”.

O autor parte da insatisfação natural e sua decorrente necessida-
de de “pleitos” (as “queixas”) quanto aos motivos dessa insatisfação para 
começar a pensar seus conceitos processuais correlatos. Ele chega a con-
ceituar o “homem” enquanto um “animal que se queixa” (que faz pleitos)273. 
A matéria social que muitas vezes motiva à existência do processo é 
“transfigurada” pelo aparelho jurídico que “traduz” para dentro de si a 
problemática e passa então a lidar com o produto dessa transfiguração e 
“abandona” a construção “original”. Como bem leciona Afrânio Jardim, na 
esteira da lição de Guasp, “como se sabe, a ciência do Direito compõe-se de 
categorias abstratas, forjadas pelo pensamento do homem”274.

É por isso que o autor diz que para o direito “salvar” (e operar 
com) a sociologia, não tem outra saída a não ser matá-la. Afinal o di-
reito, a forma jurídica, se opõe à matéria social: juridicamente a ig-
nora. Sociologicamente, a substitui ou procura refleti-la, sem com ela 
se igualar. Essa noção é importantíssima para um completo entendi-
mento da noção de pretensão processual que decorre da adoção dessa 
teoria processual mista.

Tendo em vista essa conjuntura (da redução de complexidade so-
cial necessariamente operada pelo processo para trabalhar com a reali-
dade), o autor tece a ideia da pretensão enquanto pedra de toque de sua 
noção de teoria do processo enquanto misto das teorias sociológicas e 
jurídicas: diz Guasp que a pretensão jurídica (processual) nada mais é 

273   GUASP, “La pretensión procesal”..., p. 582.
274   JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 11. ed. Revista e atualizada. 
Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 159.
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do que a apropriação jurídica de uma “queixa”, de uma pretensão (no 
sentido “social” de pleito, real)275. 

Segundo o autor, a pretensão originada através da apropriação ju-
rídica de uma pretensão social interindividual é o grande elemento ge-
rador de todo um sistema jurídico exclusivo para o seu tratamento e sua 
resolução: o processo. Para além da ideia pura e simples de “conflito”, 
há a ideia de que uma petição uma queixa uma manifestação e seu “tra-
tamento” jurídico são o núcleo funcional do processo: o processo não 
seria nada além do que o conjunto de normas que regulam o tratamento 
jurídico de uma pretensão.

Esse tratamento é o que Guasp chama de satisfação da pretensão, 
sendo que fica evidenciado que o sistema processual procura satisfazer 
(juridicamente) a pretensão (também, juridicamente) enfocada (e não a 
pretensão “social”), justamente por uma questão de alcance (vale lem-
brar que não há um “objetivo” jurídico de tratar apenas da questão “pas-
teurizada” – processual – e “esquecer” da questão social, bem como não 
há também intenção de lidar processualmente com a pretensão “origi-
nal”/material – porventura existente)276.

A questão da independência processual pode ser aferida na medi-
da em que, para Guasp, em termos de satisfação (jurídica) das preten-
sões (pleitos, queixas), essa se dá com a decisão judicial, tanto para o 
demandante cuja ação foi rechaçada como para aquele que obteve vitó-
ria no processo. Para ele, portanto, a pretensão (jurídica) está satisfeita 
quando fora examinada pelo órgão jurisdicional277.

275   GUASP, “La pretensión procesal”..., pp. 585-586.
276   “Uma vez captado o fenômeno jurídico e cunhada a nova categoria, ela é levada 
a fazer parte da Teoria Geral do Direito, não sem antes proceder-se à sua individua-
lização através da outorga de um “nome”. Este, no tráfico verbal jurídico passa a ser 
elemento de referência àquela ideia” (JARDIM, Direito Processual Penal..., p. 159).
277   Segundo Montero Aroca, vários autores para além de Guasp se detiveram 
sobre o conceito de satisfação da pretensão. Gordillo não aceita o termo satis-
fação e prefere trabalhar com “decisão das pretensões”, por crer que falar em 
satisfação de uma pretensão não acolhida é equivocado. Para Fairén, por exem-
plo, essa satisfação seria a “consequência e obtenção prática de uma situação das 
coisas equilibrada e favorável a um sujeito em seus interesses jurídicos, consegui-
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Inicialmente, é interessante ver que, no quesito, Guasp corrige de 
pronto um equívoco interpretativo que poderia conduzir uma adapta-
ção processual (máxime em se tratando de processo penal) de sua cons-
trução ao desastre completo: contextualmente é preciso perceber que 
o autor usa o verbo satisfazer (a pretensão) de um modo não necessa-
riamente coligado à ideia de provê-la ou de confirmá-la (como quem 
se perfila ao lado de um “pretendente” ou “autor” de um pedido inicial): 
segundo suas palavras,

[…] es innegable la observación de que la pretensión deter-
mina la conclusión de un proceso allí donde esta reclamaci-
ón de parte deja de existir por algún acaecimiento que jurí-
dicamente tenga asignada tal eficacia. Cuando la pretensión 
desaparece, el proceso queda eliminado. Si la pretensión se 
satisface, entonces el proceso ha llegado a su fin normal, y 
concluye mediante la decisión judicial, ya que decisión judi-
cial no quiere decir otra cosa que satisfacción de una preten-
sión o, en palabras más amplias, expresión de una voluntad 
que decisoriamente examina y actúa o deniega la actuación 
de una pretensión procesal278.

Desse modo se vê que uma ideia de “satisfação” de uma pretensão 
deduzida em juízo, nessa toada, não é sinonímia de provimento de um 

da através de uma atuação jurisdicional, mediante o cumprimento efetivo de uma 
norma”. Assim, para o mesmo autor, poder-se-iam dizer notas características 
da satisfação: ser ela (1) Jurídica (corresponder a uma norma do ordenamento), 
(2) Equilibrada (aplicada “corretamente” mediante boa interpretação sistemá-
tica das normas), (3) Favorável, a uma das partes ou mesmo parcialmente a 
ambas, (4) Objetiva (satisfação objetiva, processual, que não precisa ter reflexo 
na “satisfação psicológica”), (5) Arrazoada (com fundamento em correlação de 
fatos e direito), (6) Completa/incompleta (do ponto de vista de atender a todos 
os pedidos das partes ou não), (7) Estável (efeito de coisa julgada), (8) Prática, 
real (passível de execução forçosa), e (9) de Aparição Evolutiva (passível de ir se 
convertendo em evidência a partir do andar do processo e do exame de provas 
e argumentos). Cf. MONTERO AROCA, Juan. Introducción al Derecho Procesal. 
Acción, jurisdicción y proceso. Madrid: Editorial Tecnos, 1976. pp. 83-84.
278   GUASP, Derecho Procesal Civil..., pp. 218-219.
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pleito autoral e sim uma análise, que faz atuar ou mesmo denega, a pró-
pria pretensão ali posta em evidência279. Como já foi referido, se procura 
trazer nuances, aqui, da ideia de que a finalidade da decisão judicial car-
rega consigo, do ponto de vista procedural, uma equivalência axiológica 
entre uma absolvição e uma condenação, no que tange ao “exercício” da 
jurisdição válida. Dizer, portanto, que o processo age visando a “satis-
fação” das pretensões deduzidas é colocar como objeto do processo essa 
necessidade (e também função e dever), nesses termos280. 

279   Lopes Jr. ainda aduz que, se o que estiver em discussão é a teoria de Guasp em 
meio a um processo penal, é de se fazer a ressalva de que não basta olhar essa 
conceituação de “satisfação” por essa dupla via, senão que é também necessário 
pensar em um complemento que adira a questão da “satisfação” de resistências: 
“O único reparo, ou melhor, complemento, que nos parece necessários fazer à tese de 
Guasp, é considerar também como função do processo a satisfação de resistências. 
O choque intersubjetivo entre a pretensão acusatória e a resistência do acusado 
(ius libertatis) é o que deve ser resolvido pelo juiz, na sentença, e a ele corresponde 
satisfazer a pretensão do autor ou acolher a resistência do acusado. A resistência 
vem materializada no exercício do direito de defesa, com todos os instrumentos 
processuais que lhe oferece o ordenamento jurídico” (Cf. “(Re)Discutindo o objeto 
do processo penal com Jaime Guasp e James Goldschmidt” in Revista de Estudos 
Criminais, n. 06. Sapucaia do Sul: Notadez/ITECRS, 2002. p. 129). Acredita-se que 
a noção exposta, por Guasp, já carrega possível solução do impasse, dada funcio-
nalidade do uso, por ele, do sentido de “satisfazer”. Mas em se tratando de uma 
ideia pensada especificamente para uma construção teórica de processo penal, 
é válida, eis que nada tem de incongruente em relação à teoria original (que fora 
concebida por Guasp tendo em mente o processo civil).
280   “En efecto, la explicación fundamental propuesta de la esencia del proceso obliga 
a considerar que no hay más que un elemento objetivo básico que sea lógicamente 
posible: la reclamación que una parte dirige frente a otra e ante el juez. En torno a 
esta reclamación giran todas y cada una de las vicisitudes procesales. La iniciación 
del proceso, la instrucción y ordenación del mismo y, sobre todo, su decisión tienen 
una sola y exclusiva referencia a aquélla. Y como esta reclamación no es jurídica-
mente sino la pretensión procesal, que figura en el concepto del proceso mismo, es 
inevitable extraer de ello la consecuencia de que el inequívoco objeto del proceso 
constituye la pretensión procesal” (GUASP, Derecho Procesal Civil..., p. 201).
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Feito o pequeno resgate, se pode discutir o que Guasp propõe com a 
similitude de conceitos que em seu ver colorem uma definição processual: 
se uma instituição é um conjunto de atividades com relação entre si mar-
cada por um vínculo ideário comum, onde se encontram (por vontade ou 
não) aderidas vontades particulares, e onde essas adesões representariam 
a constituição de algo que não se distancia das personalidades e vontades 
particulares (ainda que com elas não se confunda) o processo teria cará-
ter institucional281. Uma instituição (processual) teria, pois, por finalidade, 
a satisfação de uma dada pretensão, núcleo em torno do qual gravitam 
seus elementos e suas partes-ideias-vontades correlatas e razão pela qual 
as adesões são buscadas ou englobantes em relação às vontades das par-
tes282. O processo, assim, teria uma gama de regras, um imperativo de hie-
rarquia em relação às mesmas, especialmente, e um caráter de permanên-
cia tanto do ponto de vista relativo à sua existência enquanto mecanismo 
operacional quanto aos efeitos jurídicos do que ali é estabelecido. 

Por isso, em Guasp, a ideia de que o processo é uma instituição 
jurídica – um conceito que funcionaria melhor e em oposição às noções 
de processo enquanto contrato, enquanto relação¸ conjunto de relações 
jurídicas ventiladas em outros autores: se trata de transformar as con-
cepções que simplesmente “transportam” para o processo uma repre-

281   “Quando uma relação de fato tem relevância para o Direito, este regula. A re-
gra jurídica surgida em vista daquela relação servirá para todas as relações do 
mesmo tipo. Mas as regras jurídicas se entrelaçam, se interpenetram, se ligam, 
formando todos orgânicos, naturais, verdadeiras instituições. A instituição, por-
tanto, é um conjunto de regras jurídicas acerca de várias relações provindas de 
um mesmo fato, ou melhor, a instituição se refere sempre a uma mesma situação 
jurídica. Na situação, um conjunto de relações. Na instituição, um conjunto de re-
gras [...] Para Guasp, ‘a instituição é um conjunto de atividades relacionadas entre 
si pelo vínculo de uma ideia comum e objetiva, à qual aderem as diversas vontades 
particulares dos sujeitos dos quais procede aquela atividade, seja ou não a fina-
lidade de cada qual a ideia comum’. Há, portanto, dois elementos fundamentais 
em toda instituição: a ideia objetiva e comum e as vontades particulares que se 
ligam àquela” (TORNAGHI, Hélio. Instituições de Processo Penal. 2. ed. Revista 
e atualizada. São Paulo: Saraiva, 1977. pp. 399-400. v. 1.).
282   ARAGONESES ALONSO, Proceso y Derecho Procesal..., pp. 229-230.
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sentação de que o direito lida com as ideias subjetivas dos participantes/
partes, quando na verdade ele lidaria com a ideia objetiva de satisfazer 
uma pretensão que lhe fora colocada. Por isso, Guasp estabelece que a 
verdadeira “protagonista” do processo é a reclamação frente ao juiz283.

Ensina o autor que é justamente esse local, o da pretensão, na sua 
concepção, fora utilizado por diversas teorias que ali alocaram concei-
tos diversos visando explicar o processo: um desses conceitos foi o de 
ação justamente um conceito que, confusamente (conforme se estuda-
rá a seguir), terminou por muito tempo (vide os civilistas-romanistas) 
encobrindo o de pretensão: muito tempo de passou mesclando as de-
finições de ação em uma própria definição de pretensão. Tanto os mo-
nistas (defensores da tese de um direito material tal e qual o/um direito 
processual de agir), quanto os dualistas-concretistas contribuíram para 
o retrocesso e uma antidinamização dos conceitos de relativos à temáti-
ca, panorama que começou a mudar apenas com as teorias abstratistas 
que passaram a separar definitivamente direito material e processual.

Se não se pode endossar totalmente a ideia guaspiana – e parti-
cularmente a transposição da ideia institucional de um Renard (mesmo 
que dotada de vários pontos de inegável acerto e lucidez) para o proces-
so (e quiçá, imaginemos, para um processo penal) – sabendo inclusive 
das inúmeras críticas que o autor espanhol recebeu284 – sua ideia de pro-
cesso enquanto “instituição” fundada na ideia de satisfação de preten-
sões interessará, e muito.

Não é à toa, segundo Guasp, que uma espécie de fertilidade errô-
nea para com o conceito da pretensão o fez malograr em frutos equivo-
cados. Diz o autor, no seu trabalho especificamente dedicado ao tema, 
que, enquanto noções (processuais) mais ou menos importantes tive-
ram curso feliz de sua “carreira” na evolução científica relativa ao direito 
processual, a ideia de pretensão faz parte do grupo que foi conservada 
em um limiar de “silêncio permanente”. E mais:

Este ha sido claramente el destino de la pretensión procesal 
en cuanto concepto jurídico. Difícilmente se encontrarán 
alusiones específicas a ella, hasta una época bien reciente 

283   GUASP, “La pretensión procesal”..., pp. 594-595.
284   ARAGONESES ALONSO, Proceso y Derecho Procesal..., pp. 230-231.
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en las obras dedicadas a cualquier rama del derecho. Cuan-
do la atención, más tarde, ha recaído sobre esta figura, la 
mentalidad civilista con que se la ha contemplado, ha de-
formado de tal modo su esencia que no podía llenar el pa-
pel que lógicamente le estaba atribuido, antes al contrario, 
daba la razón a quienes hicieron caso omiso de ella por la 
absoluta infecundidad de su resultado. Y de esta manera 
el verdadero eje de toda la actividad procesal, la sustancia 
misma del proceso, su clave definidora y explicativa venía a 
yacer en su indefinido mutismo ajeno al progreso de la cien-
cia que ella misma sustentaba [...]285

Assim, percebe-se que Guasp está preocupado com uma concei-
tuação que não apenas parta da noção de pretensão (rectius: da noção 
de “satisfação da pretensão deduzida”) como objeto do processo, quan-
to do estabelecimento de um entendimento dessa pretensão enquanto 
conceito ligado à ciência processual e a ela relativa. É necessária uma 
ideia marcadamente processual de pretensão, para fugir do equívoco que 
coliga de forma e em pontos desnecessários e impertinentes noções pu-
ramente materiais e processuais.

2.1.2 PRETENSÃO PROCESSUAL (PENAL) – PRETENSÃO “ACUSATÓRIA”  
E EQUÍVOCO(S) QUANTO A UM IUS PUNIENDI

Lamentavelmente, faltaria fôlego no presente percurso para dis-
correr detidamente sobre todos os contornos e possibilidades de de-
senvolvimento que um conceito como o de pretensão suporta e foi tra-
balhado por diversos autores. Os desenvolvimentos da temática são 
múltiplos, e não se transitará por uma parte mais longa desse perímetro 
por pura necessidade delimitadora e contextual. Dessa maneira, inten-
cional, mas não deliberadamente, alguns aspectos e aportes sobre o de-
senvolvimento teórico do conceito serão abordados, ainda que tangen-
cialmente286, e outros, não.

285   GUASP, “La pretensión procesal”...,p. 568.
286   Montero Aroca mostra que há todo um desenvolvimento do conceito de 
pretensão que é resultado direto do avanço teórico-processual após famosa a 
“polêmica” Windscheid-Muther (que será mais detidamente abordada nos tó-
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Duas tarefas cabem aqui para que os objetivos desta fração do 
presente trabalho sejam satisfeitos, minimamente: uma ligeira análise 
(e explicação) para a não adoção de um conceito de pretensão que siga 
os moldes talhados por Carnelutti (referencial necessário e exponencial 
no que tange à matéria) e a análise de uma pretensão especificamente 
coligada à ideia própria de ação processual penal, a partir de Guasp, com 
Goldschmidt (pretensão “acusatória” – ius ut procedatur) em contrarie-
dade à ideia de uma exigência ou “pretensão punitiva”287.

picos infra) sobre o conceito de ação: para o autor, a extração da singularidade 
do conceito de anspruch (“pretensão”, em termos que se discutirá melhor na 
sequência do texto), frente ao conceito de Direito/Ação como os romanos o ti-
nham, é a primeira grande aparição da pretensão enquanto modernamente ela 
vai determinada, ainda que várias lapidações à mesma serão promovidas após. 
Segundo o autor, o reflexo da polêmica e do sentido de anspruch ali delineado 
está para sempre incrustado no imaginário jurídico através de sua consagração 
no Código Civil alemão – BGB (no parágrafo 194): (“ação” como) direito de exigir 
de outro um fazer ou não fazer, extinguível pela prescrição; noção, essa que fora 
refinada por importante contribuição de Leo Rosemberg (na obra Lehrbuch des 
Deutschen Zivilprozessrecht, 1951), explicando que no Código de Processo Civil 
Alemão (ZPO), pretensão ou objeto de pretensão significa o mesmo que “objeto 
do litígio” em vários momentos. Em Rosenberg, a disposição do BGB (antes cita-
da) se dirige ao “devedor” especificamente, enquanto que os exemplos ao longo 
do ZPO se dirigem ao “estado”, na medida em que se configuram como direito 
a uma prestação jurisdicional, a uma declaração jurisdicional quanto ao que 
fora exposto (demanda). Para ele, a “pretensão” se caracterizaria pelo poder de 
peticionar à jurisdição para obter uma declaração com força de coisa julgada 
sobre um determinado fato. (Cf. MONTERO AROCA, Introducción al Derecho 
Procesal...,  pp. 68 e seguintes).
287   “O objeto do processo, de acordo com a doutrina de Guasp Delgado, é a satisfa-
ção jurídica de pretensões. Consoante ensina Lopes Júnior, o objeto do processo pe-
nal é uma pretensão acusatória. Esta pretensão acusatória será entendida como 
um direito ao processo – jus ut procedatur. Este poder que detém o Ministério 
Público de levar adiante a acusação e de ser examinado pelo Estado se constitui 
como um poder condicionado, relativizado. Comumente, o objeto do processo pe-
nal é descrito como uma pretensão punitiva, o que de fato remonta ao pensamento 
de Binding. Todavia, a esta construção do objeto do processo (o famoso jus punien-
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Carnelutti (cuja atenção ao conceito de pretensão sabidamente 
merece um cuidado especial) traz a famosa definição de pretensão en-
quanto “exigência de subordinação de um interesse de outro a um inte-
resse próprio”288, integrada sempre à ideia de seu conceito de processo 
que parte da lide enquanto resultado de pretensão resistida. Enxergava 
a pretensão como uma declaração de vontade e a diferenciava de um di-
reito no instante em que aceitava que ela poderia ter ou não fundamento 
em um “direito” (ter ou não ter “razão”).

Para Coutinho, Carnelutti tinha, na pretensão, o interessante 
momento em que, na sua teoria, há a ponte entre o direito material e o 
processo. Estariam, pois, imbricados os conceitos de pretensão e lide, 
uma vez que a pretensão, quando do ingresso no processo, significa 
o “querer impor frente a outro um interesse de proteção de um direito”. 
Interesse, esse, conflitivo com o interesse de outrem. A pretensão, por-
tanto, seria matéria da demanda ao juiz (vemos Carnelutti, pois, como 
passível de ser, no prisma de Guasp, tido como defensor de concepção 
“sociológica” de processo)289.

Aliás, Carnelutti trabalhou com o conceito de razão (no sentido de 
“ter razão” na contenda) enquanto alicerce da pretensão e da resistên-
cia. Tanto Coutinho como Montero Aroca explicitam que Carnelutti ti-
nha pleno conhecimento e concordância com a questão da autonomia e 
da abstração da ação (a seguir, em estudo mais detido), e justamente por 
isso sabia que era possível um direito ser oposto a outro sem pretensão e 
uma pretensão ser exposta sem alicerce de um direito (como o próprio 
sustenta, em termos290). Porém a pretensão à qual não era conferida ra-

di – exigência punitiva) se soma o desacerto de se concebê-la como equivalente à 
ação penal. Assim, não é raro se encontrar em decisões a descrição do objeto do 
processo como sendo a ação penal” (GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Inaplicabi-
lidade do conceito de ação ao processo penal. Sistema Penal e Violência. Revista 
Eletrônica da Faculdade de Direito – Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Criminais. Vol. 3, n. 1 Porto Alegre: PUCRS, Janeiro/Junho, 2011. p. 51).
288   CARNELUTTI, Francesco. Derecho y Proceso. Trad. Santiago Sentís Melendo. 
Buenos Aires: EJEA, 1971. p. 62.
289   COUTINHO, A lide e o conteúdo do processo penal..., pp. 30-31.
290   “Ahora bien, puesto que el tener razón o sinrazón depende de la valoración 
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zão (ragione) se fazia “inútil” dado o fato de que perdia sua capacidade 
de se tornar exigência perante o outro291.

Há, desse modo, que se fazer, de uma vez por todas, o deslinde 
necessário entre a ideia de uma lide aplicável ao processo penal e a rea-
lidade teórico-conceitual que o próprio processo penal comporta: uma 
tentativa de alocar o conceito carneluttiano de lide em meio ao processo 
penal é tributária de uma visão que traz, conjuntamente, uma ideia de 
“conflito de interesses” que vai desaguar em um ponto de partida para 
uma – ousa-se dizer – equivocada (penalmente) visão de pretensão.

Segundo Montero Aroca, Carnelutti focalizava a lide na preten-
são (punitiva) arrazoada de imputar uma pena e na resistência arra-
zoada que visa provar a inocência (tal como uma “pretensão de não 
impor” uma punição ao inocente)292. Conforme o autor, Carnelutti, ele 
mesmo, trasladou o conceito da pretensão para uma adaptação ao pro-
cesso penal, o que gerou alguns resultados conceituais tais como: a 
necessidade de verificação da “suspeita” de um delito ganhou o nome 
de “questão penal”; a “exigência” de submeter alguém a uma pena é a 
“pretensão penal” e é deduzida sob a forma de uma imputação; a “exi-
gência” de não imputação de uma pena ao inocente é fruto da desarra-
zoada imputação, e consequente arrazoada contestação (“resistência” 
à pretensão punitiva)293.

Logicamente, as inúmeras fases do sistema de pensamento de 
Carnelutti (que com rara humildade para um pensador de seu vulto, tra-
tou de diversas vezes rediscutir temas e assumir a necessidade de remo-
delar suas construções teóricas) são, aqui, um fator de dificuldade: se 

jurídica de un hecho, para tener razón es necesario la coincidencia de un hecho 
con la hipótesis legal, que tutela el interés hecho valer con la pretensión; de aquí 
la descomposición de la razón en razón de hecho y razón de derecho. La razón 
de la pretensión no es, pues, el hecho ni la norma jurídica, sino la afirmación de 
un hecho coincidente con la hipótesis legal de una norma jurídica, con la cual se 
justifica la afirmada conformidad de la pretensión al derecho” (CARNELUTTI, 
Derecho y proceso..., pp. 196-197).
291   MONTERO AROCA, Introducción al Derecho procesal..., p. 70. 
292   MONTERO AROCA, Introducción al Derecho procesal..., p. 71.
293   MONTERO AROCA, Introducción al Derecho procesal..., p. 72.
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nos seria custoso e aborrecido analisar todas as curvas da ideia carnelut-
tiana, nos é muito mais útil trabalhar em cima da recepção processual 
penal de suas ideias e da desconstrução daquele que, segundo Lopes Jr., 
terminou sendo o legado mais sólido da “adoção” de alguns de seus pre-
ceitos no que tange à ideia de pretensão.

Fala-se da relação “necessária” que alguns autores veem entre 
a pretensão (“material”) e a ideia de lide – no sentido de que haveria 
uma possibilidade (decorrente, pois) de identidade substancial entre 
um conteúdo da pretensão tanto em âmbitos processuais civil e penal. E 
como consequência, uma ideia que se mostra em oposição diametral à 
lógica trazida por Guasp – que “mata” o conflito social e (um)a preten-
são material, não por repúdio, mas sim por necessidade de uma constru-
ção teórica mais sensata294.

Interessam aqui, especialmente, algumas considerações a partir 
da tese de Guasp (que pode, de certo modo, ser adaptada com alguma 
felicidade para o processo penal, desde que resguardados alguns ajus-
tes) e por isso ora se dedicará a elas com maior detimento, juntamente 
com uma crítica à noção errônea de pretensão punitiva como mola pro-
pulsora de uma acusação penal295.

Guasp esclarece, nessa esteira, que “No se debe perder de vista 
[...] que la pretensión procesal es una elaboración artificial del legisla-

294   O próprio Afrânio Jardim, que assume o conceito carneluttiano de “pretensão”, 
no entanto faz a ressalva que o conceito de lide no processo penal, nos moldes tra-
çados em certa altura pelo mestre italiano, não tem congruência e aduz que a ques-
tão do objeto essencial do processo passa mais pela satisfação de uma pretensão 
(não ‘decorrente’ de uma lide)” (JARDIM, Direito Processual Penal..., pp. 160-162).
295   “Não se trata de uma pretensão que nasce de um conflito de interesses, mas sim 
do direito potestativo de acusar (Estado-acusação) decorrente do ataque a um 
bem jurídico e cujo exercício imprescindível para que se permita a efetivação do 
poder de penar (Estado-juiz), tudo isso em decorrência do princípio da necessida-
de inerente à falta de realidade concreta do Direito Penal. Trata-se de construir 
uma estrutura jurídico-processual – pretensão processual acusatória – que tenha 
condições de abarcar a complexidade que envolve o ‘como’ atua o poder punitivo 
do Estado através desse instrumento (e caminho necessário) que é o processo pe-
nal” (LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 145).
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dor, creada, como las restantes construcciones jurídicas, para substituir, 
reflejándola, una cierta materia social”296. No mesmo passo, Badaró, es-
pecificamente quanto à questão de criticar a ideia de que o “objeto” do 
processo seria a satisfação de uma “pretensão punitiva”: “Claramente, 
portanto, a pretensão punitiva é pretensão material, não podendo, as-
sim, constituir o objeto do processo. Esse lugar somente será ocupado 
pela pretensão processual. E, embora se discuta qual seria o conteúdo 
dessa pretensão processual, por certo não se identifica ou não é ela a 
própria pretensão material”297.

O primeiro passo, pois, é desconectar uma ideia que evocaria uma 
visão puramente “sociológica” do processo, atrelando ele a uma funcio-
nalidade direta e comunicante de trabalhar em seu seio com “preten-
sões” que se possam “igualar” àquelas relativas ao direito material e aos 
anseios volitivos próprios da vida comum. Essa desconexão, frise-se 
(como já alertara Guasp), não pode ser absoluta, igualmente, sob pena 
de um triste e despropositado autismo jurídico-processual. 

A ideia é assumir uma latência de interesse “social” trabalhado em 
uma espécie de “tradução” jurídico-processual do mesmo, e desde logo, 
por esse motivo, não se pode ser ingênuo a crer que o processo replica, 
simplesmente, o conflito social, senão que busca espelhá-lo, na medida 
do possível, guardadas condições e elementos próprios. Por isso, um equí-
voco comum diz respeito – máxime no processo penal – a acreditar, nos 
moldes de uma teoria “geral” desenvolvida tendo como base a relação 
entre os direitos material e processual civis: ao contrário de uma lógica 
civilista, não se pode pensar em um processo penal que inicie à sombra de 
uma ideia de “reconhecimento” de um direito “subjetivo” anterior que se 
“pretende” ante uma “resistência” caracterizadora de uma lide (evocando, 
aqui, as – já referidas no primeiro capítulo – noções de direito penal como 
“direito judiciário material”, de Goldschmidt, e sua leitura por Lopes Jr., 
bem como de necessidade processual exposta por Ferrajoli, entre outros, 
quando da imposição do brocado nulla poena sine judicio).

296   GUASP, “La pretensión procesal”..., p. 599.
297   BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre Acusação e Senten-
ça.  v. 3. São Paulo: RT, 2000. pp. 78-79. (Coleção de Estudos de Processo Penal 
Prof. Joaquim Canuto Mendes de Almeida).
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A lógica processual penal se impõe com distinção, como exibe 
Fenech: a aplicação de uma pena por decisão judicial termina por igua-
lar (em algum termo) as pretensões declaratória da culpabilidade (pre-
sente na gênese da ação acusatória) e punitiva quando da exaração de 
uma decisão de condenação, bem verdade – ou ao menos por gerar uma 
(falsa) ideia de “natural continuidade” entre ambas. No entanto, não se 
pode tornar os conceitos identificados sob pena de recairmos numa 
simples incongruência lógica: “Esta potestad de aplicar la pena recibe 
vulgarmente el nombre de derecho a castigar o ius puniendi, que no nace 
con el delito, sino con la sentencia”298.

Fazemos questão de evidenciar o caráter “lógico” da propositura 
para mostrar que mais do que nunca se está diante de um rotundo desvio 
de rota quando se pretende defender uma ideia de “pretensão punitiva” 
estatal “veiculada” processualmente para ganhar guarida jurisdicional e 
então se legitimar. É cristalina (em que pese impressionantemente nega-
ceada, direta ou indiretamente, por muitos), a constatação de que um ius 
puniendi – “direito” de punir – a embasar uma suposta “pretensão puniti-
va” (como se esse fosse o “caráter” típico da pretensão no processo penal) 
peca por essa simples negligência técnica: não há direito de punir (nem 
pretensão punitiva) antes de se configurar um processo penal finalizado 
com uma decisão condenatória, uma vez que o acusador penal não pode 
“ostentar” a necessidade de um “reconhecimento” de um “direito subje-
tivo” anterior ao processo (que, aliás, nem lhe pertence – uma vez que à 
jurisdição, e somente a ela, poderia “pertencer” um direito de punir)299.

298   FENECH, Miguel. El Proceso Penal. Barcelona: Bosch, 1956. p. 14.
299   “Cuando el imputado o sospechoso ha incurrido la responsabilidad criminal 
por la comisión de un hecho delictivo, no solo está sujeto como todo otro indivi-
duo a la potestad declarativa del Tribunal, sino que, además, está sujeto a la otra 
potestad del Tribunal de imponer la pena; esta segunda potestad, correlativa a 
la sujeción en qué consiste la responsabilidad, solo la tiene el Tribunal frente al 
verdadero delincuente; nasce con el delito y aun cuando se exprese concretamente 
en la sentencia produce sus efectos ex tunc e ex nunc. El Tribunal penal, frente al 
inocente, extingue su potestad con la mera declaración de su inocencia; en cam-
bio, frente al culpable, después de ejercitar su potestad declarativa decidiendo la 
culpabilidad, ejercita su potestad de imposición determinando la pena correspon-



199

CAPÍTULO 2

Apenas com a defesa dessa visível premissa, Goldschmidt já con-
segue resultados que tornam enfraquecida a ideia que ele à sua época 
(início do século passado) chamava de “dominante”: a proposição de Karl 
Binding de que o Estado, no processo penal, “pretende” fazer valer uma 
“exigência punitiva” (“pretensão punitiva”)300. Uma visão como essa tanto 
é equivocada que pode ser debelada em três frentes: (a) diante da mani-
festa instrumentalidade constitucional (garantista) ostentada proposi-
talmente pelo processo diante dos valores e princípios que a carta maior 
impõe que sejam defendidos e aplicados ante a realidade processual – o 
que faz com que o processo não possa ser visto como simples “meio” 
para a consecução do “fim” punitivo proposto pela acusação; (b) diante 
da necessidade processual enquanto preceito básico, ilustrada pela ideia 
de nulla poena sine iudicio – sendo um processo um “caminho” obrigató-
rio para que haja a possibilidade de se pensar uma pretensão de punir; 
e, (c), dada a incongruência dessa configuração diante da categorização 
própria do processo penal, sendo ela (como já afirmado), propícia para 
uma configuração eminentemente processual-civil301.

diente” (FENECH, El Proceso Penal..., pp. 12-13).
300   “La concepción criminalística dominante no considera al Derecho penal como 
Derecho justicial, en ningún sentido distinto a como Merkel considera al Derecho 
privado como Derecho justicial, porque sería ‘decisivo para el contenido de la jus-
ticia’. Según esto, sirve como tipo legal del Derecho penal una “pretensión de pena” 
del Estado legitimado frente al infractor y se acepta que el Estado da vigencia en 
el proceso a esa “pretensión de pena” suya en la misma forma que quien está legiti-
mado para la pretensión privada. Que no quepa una satisfacción de la pretensión 
de pena antes de su determinación en sentencia según su fundamento y cuan-
tía, se contempla como una especialidad de Derecho positivo y se remite a hechos 
análogos del Derecho privado, como el derecho a la declaración de nulidad, a la 
anulación y a la disolución del matrimonio. En esta construcción, el juez penal se 
encuentra frente al Estado legalmente legitimado de la misma forma que el juez 
civil frente a quien  está legitimado para la pretensión de Derecho privado” (GOL-
DSCHMIDT, James. Derecho Justicial Material. In: LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 
Jacobo (Org.). Derecho, Derecho Penal y Proceso I. Problemas Fundamentales de 
Derecho. Madrid: Marcial Pons, 2010. pp. 644-645).
301   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., pp. 42-43. É com raiz nos 
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Afinal, “el derecho de penar coincide con el poder judicial de conde-
nar al culpable y de ejecutar la pena. La concepción de la exigencia puniti-
va desconoce que el Estado titular del derecho de penar realiza su derecho 
en el proceso no como parte, sino como juez”302. É fato que fora do âmbito 
judicial (ou antes de uma decisão transitada em julgado como resultado 
de um – devido – processo penal), não se verifica o “direito de punir” (ou 
ius puniendi), e portanto a própria pretensão relativa ao ingresso com 
uma ação penal deve ser (re)avaliada.

Com Guasp e Goldschmidt, percebe-se que tanto a pretensão pro-
cessual não pode ser uma pueril tentativa de transpor, igualada, a pre-
tensão (ou uma pretensão) “material” para dentro do universo proces-
sual303, como também no processo penal essa tentativa é fulminada por 

ensinamentos de Binding, pois, que se defende uma ideia de pretensão punitiva 
na seara processual penal, e onde igualmente reside a conveniente “ameniza-
ção” da construção, que trabalha com a ideia de “abstração” da pretensão a ser 
vista como “concreta” após o pronunciamento da decisão condenatória – se 
mantendo fiel a uma lógica processual civil de concretismo no que diz para com 
o exercício da ação. Veja-se o que refere Goldschmidt: “Así, el Estado se proyecta 
en el campo del Derecho penal – dice Binding – como titular de una triple legiti-
mación: es titular del Derecho penal, del derecho a la acción penal y del derecho al 
pronunciamiento de la sentencia penal”. Por consiguiente, se concibe el derecho a 
la acción penal la mayoría de las veces como dirigido solamente contra el inculpa-
do y, para esporádicas opiniones, también contra el juez y los inculpados. En lo que 
refiere al derecho a la acción penal y al derecho al pronunciamiento de la senten-
cia penal, que son claramente conceptos complementarios, Binding, ante todo, los 
distingue profundamente y también, sobre todo en su forma abstracta y su forma 
concreta [...] es evidente que ese derecho concreto a la acción penal se corresponde 
al derecho concreto de la acción de Hellwig y a la pretensión de sentencia de Wach” 
(GOLDSCHMIDT, “Derecho Justicial Material”..., pp. 645-646).
302   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., p. 44.
303   “A pretensão jurídica é o reflexo ou substituição da pretensão social, que nasce 
do delito, visto como um conflito ou problema social complexo, pois a conduta 
ilícita representa um ataque a determinados bens jurídicos que o direito entendeu 
necessário tutelar [...] Partindo de uma premissa distinta (pois dirigida ao Pro-
cesso Civil), Guasp chegou a uma conclusão acertada que pode ser perfeitamente 
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mais uma incongruência: não pode haver “pretensão material” de cará-
ter “punitivo” por parte do acusador. São conceitos (“exigência” punitiva 
e pretensão processual) que não podem jamais ser confundidos: 

Según lo expuesto, no hay que reconocer una “exigencia” o “pre-
tensión punitiva” en el sentido de que por este concepto haya de 
ser sustituido el concepto de “derecho de penar” en el proceso 
acusatorio. Pero no hay inconveniente en conceder que también 
el querellante formule una pretensión en el sentido procesal, afir-
mando el nacimiento del derecho judicial de penar y exigiendo 
el ejercicio de este derecho que al mismo tiempo representa un 
deber. En efecto, hay que distinguir entre exigencia en el sentido 
material y pretensión en el sentido procesal304.

Ainda unindo as concepções de Guasp e Goldschmidt, se nota que 
não apenas a construção “artificial” de uma pretensão processual não é 
nada além de uma “afirmação de um direito” (não coincidindo nem pre-
cisando coincidir com um “direito que se supõe existente” – “exigência”, 
ou direito “subjetivo” material), como também a inexistência e inapli-
cabilidade do conceito de “exigência” ou “pretensão punitiva” não pode 
vigorar porque seu objeto é algo que não tem qualquer analogia possível 
no campo processual penal305.

Lopes Jr. dá linhas finais à ideia quando expõe que não pode se 
considerar que exista uma “exigência punitiva” do mesmo modo que não 
se pode pensar em uma lide penal oriunda de um “conflito de interes-
ses”, uma vez que não existe quanto ao processo penal um “direito” ante-
rior a reclamar adjudicação306.

aplicada também ao processo penal. Explica o autor que o direito se aproxima da 
sociologia sempre da mesma maneira: toma-lhe os problemas cuja solução postu-
la a comunidade e estabelece um esquema de instituições artificiais, em que busca 
substituir as estruturas e funções puramente sociais do fenômeno e realiza um 
trabalho de alquimia, para criar novas fórmulas, mas se despreocupa depois com 
o material social” (LOPES JR. Aury. “(Re)Discutindo o objeto do processo penal 
com Jaime Guasp e James Goldschmidt”..., p. 128).
304   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., p. 57.
305   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., p. 58.
306   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 164.
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Possível concluir quanto a esse aspecto, pois– com Gómez 
Orbaneja e Herce Quemada – que a concepção de uma “exigência puni-
tiva” como mote de uma ação processual penal é incorreta, ante a ideia 
de que há nela uma visualização que não respeita a lógica própria do 
processo penal307. Desta maneira, é preciso que se vislumbre o exercício 
da ação penal, relativamente à pretensão nele contida, como um ius ut 
procedatur, ou um “direito de proceder”308: uma pretensão que residiria 
no próprio exercício de um pleito acusatório contra uma pessoa deter-
minada, havendo a invocação jurisdicional para que se decida sobre o 
direito de punir relativo ao acusado (o que não se confunde nem com 
o próprio direito de punir nem com uma errônea ideia de que o acusa-
dor ingressa no processo com uma pretensão punitiva ou uma exigência 
punitiva a ser “reconhecida”). Aportes também em Viada e Aragoneses 
Alonso309 (comentando o pensamento de Gómez Orbaneja) e Lopes Jr.310

307   “De acuerdo con esto, la acción penal será la figura que adopta el derecho de 
penar en el proceso configurado como contienda entre partes; o dicho de otro 
modo, el medio de hacer valer la exigencia punitiva” (GÓMEZ ORBANEJA, Emi-
lio; HERCE QUEMADA, Vicente. Derecho Procesal Penal. Novena edición: cor-
regida, aumentada e puesta al día. Madrid: AGESA, 1981. p. 86).
308   ARAGONESES ALONSO, Pedro. Instituciones de Derecho Procesal Penal. Ma-
drid: Mesbar, 1976. p. 159.
309   “La acción penal es un ius ut procedatur, esto es, es el derecho al proceso y a la sentencia 
en que se declare la existencia o la inexistencia del derecho subjetivo de penar. Con otras 
palabras: el poder jurídico de iniciativa procesal y de construir la obligación del juez de 
comprobar la situación de hecho que se le somete, declarando si constituye un delito del que 
se deriva una responsabilidad. En otro sentido subsidiario, la acción penal es el derecho de 
afirmar y probar ante el órgano judicial el derecho de penar, pelo la acción funda indirecta-
mente el sometimiento del inculpado a la actividad jurisdiccional constituida por la acción 
misma (solo así puede concebirse a la vez la acción como derecho contra el inculpado para 
que tolere y se someta al proceso)” (VIADA LOPEZ-PUIGCERVER, Carlos; ARAGONESES 
ALONSO, Pedro. Curso de Derecho Procesal Penal. Cuarta Edición, corregida y adaptada 
a las disposiciones vigentes. Madrid: Prensa Castellana, 1974. p. 192. v. 1).
310   “Em síntese: no processo penal existem duas categorias distintas: o acusador 
exerce o ius ut procedatur, o direito potestativo de acusar (pretensão acusatória) 
contra alguém, desde que presentes os requisitos legais; e, de outro lado, está o 
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Dessa maneira, o insight de Guasp quanto a uma pretensão “pro-
cessual” artificial (como meio de lidar processualmente com a realidade 
material: sem ignorá-la nem tentar em vão reprisá-la) é elemento inte-
ressante para se considerar que, em primeiro lugar, não há pretensão de 
direito substancial que possa ser “defendida” processualmente (e apenas 
aí já cai por terra a ideia disparatada de que “com a prática delitiva”, 
haveria o “nascimento” do “ius puniendi” para o Estado, tido do mesmo 
modo que um “direito subjetivo” a um “bem da vida” que um credor “pre-
tende” e cujo “reconhecimento” ao direito visa obter no processo). 

Somado aos elementos colacionados acima, vê-se que além de 
tudo essa pretensão processual (penal) só pode ser uma pretensão de acu-
sar, em si (com suas decorrências) e não uma “pretensão” nos moldes de 
Carnelutti que invoque uma anterior e compatível ideia de “conflito de 
interesses” – lide: o acusador em uma ação penal pede a condenação, mas 
não com o intuito de “recuperar” ou ver “reconhecido” um “bem da vida” 
escudado por um direito subjetivo seu. E sim no exercício da função jurí-
dico-política que lhe cabe de exercer a acusação contra quem a mereça.

Quanto a uma série de elementos ora trabalhados, especialmente 
quanto ao caráter de um ius ut procedatur enquanto reflexo de um “direi-
to potestativo”, precisamos tornar a fixar os entendimentos. Mas antes, 
justamente, um componente essencial precisa ser posto em pauta, sob 
pena de que a discussão fique incompleta ou careça de associações con-
ceituais cuja ausência lhes faria sem sentido, no contexto. Assim, se pas-
sa a debater a natureza jurídica e os caracteres próprios da ação penal, 
e obviamente procurando dar algum estofo para os conceitos situando 
os mesmos em um breve desenvolvimento do ponto de vista histórico.

Esse rápido percurso não deixará de ser feito sem a guarda da pre-
missa sugerida por Chiavario quanto ao objetivo final de discussão des-
te trabalho, sendo que nas palavras do doutrinador italiano, “non sem-

poder do juiz de punir. Contudo, o poder de punir é do juiz (lembre-se: o símbolo 
da justiça é a balança, mas também é a espada, que está nas mãos do juiz e pende 
sobre a cabeça do réu), e esse poder está condicionado (pelo princípio da neces-
sidade) ao exercício integral e procedente da acusação. Ao juiz somente se abre a 
possibilidade de exercer o poder punitivo quando exercido com integralidade e 
procedência o ius ut procedatur” (LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 168).
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bra tanto attuale il domandarsi quale significato sai più corretamente (od 
almeno più utilmente) attribuible al concetto di ‘azione penale’, quanto il 
chiedersi se un simile concetto abia ancora, un ruolo da svolgere”311.

2.2 “DIREITO” DE AÇÃO: DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO

Não é à toa que em um sem número de estudos que envolvam o 
tema da ação processual penal, haja todo um escorço histórico de em-
basamento que se funda em premissas do desenvolvimento dos concei-
tos relativos à ação no processo civil. Os civilistas e processualistas da 
área civil foram os pesquisadores que se ocuparam da matéria por mais 
tempo, e as exposições teóricas essencialmente advindas de doutrinas 
focalizadas no processo civil moldaram os contornos do que hoje mais 
amplamente se discute sobre o tema312. 

Uma configuração contemporânea para uma elaboração técni-
ca de um conceito e das circunstâncias atinentes à ação penal deve 
obrigatoriamente (se não quiser ser levianamente negligente) propor 
uma revisão que leve em conta esse trajeto, que vai das concepções 
romanistas/pandectistas que perduram e têm força na Alemanha oito-
centista (momento de ruptura) até os dias de hoje onde (especialmen-
te em relação à ação processual penal), conceitos derivados e novas 
propostas não ganham unanimidade.

Desde logo estão salientes algumas diretrizes básicas que orien-
taram a linha de pensamento quanto ao tema aqui exposta – sem pres-
cindir, logicamente, de uma (vindoura) explicação dos conceitos que as 
fomentam e dos motivos pelos quais são adotadas:

(a) a ação é um exercício de um direito público de invocar a 
atividade jurisdicional, de face constitucional que muito se 
assemelha (como se verá na doutrina de Couture, infra) a um 
direito político “petitório” frente aos órgãos estatais – o que 
não significa que um estudo jurídico-processual da temática 
precise ficar adstrito a esse conceito sem procurar meandros e 
elementos que lhe dê feições relativas às normas de processo 

311   CHIAVARIO, Mario. L’ Azione Penale tra Diritto e Politica. Padova: Cedam, 1995. p. 3.
312   Cf. LEONE, Tratado de Derecho Procesal Penal. I – Doctrinas Generales…, p. 113.
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e às teorias processuais vigentes. Se for, a ação processual, “es-
pécie” do gênero “petição” (entendida como acesso/invocação 
ao Estado) ela o é justamente porque guarda caracteres parti-
culares que a discriminam frente ao “gênero”;

(b) é preciso um trato com extremo cuidado no que diz respeito 
ao termo direito como para um “direito” de ação: conforme se 
abordará, em um rápido sobrevoo de alguns pontos-chave na 
evolução doutrinária do conceito de ação, o emprego da ideia 
de ação como direito é gerador de imensos entraves teoréti-
cos. Nesse mister, assumindo a ação em um primeiro momen-
to, como direito público de “petição” (ou espécie de), tem-se a 
cautela de aqui deixar claro que se vai trabalhar, por vezes, com 
acepções que tratam do “direito” de ação fazendo referência ao 
conceito no sistema de pensamento de alguns autores que guar-
dam posicionamento diverso do que termina adotado;

(c) por fim, não é demais preestabelecer que o rico desenvolvi-
mento teórico do conceito de ação termina, no que diz para com 
o estudo hodierno do processo, penal, prestando ao menos um 
grande desserviço (como deixa claro Lopes Jr.313)– até hoje pro-
cessualistas (penais, inclusive) trilham caminhos pelo estudo da 
ação com base em premissas de que o “direito” em tela é menos 
um direito público de invocar a jurisdição (a ser processualmente 
regulado e dotado de ditames especiais no que diz para com a 
sistemática processual adotada314) do que um autêntico “direito” 

313   “Mas também se deve sublinhar que a polêmica em torno do conceito de ação 
foi desviada para um caráter extraprocessual, buscando explicar o fundamento 
do qual emana o poder, afastando-se do instrumento propriamente dito. Assim, 
hoje, podemos claramente compreender que esse desvio conduziu a que fossem 
gastas milhares e milhares de folhas para discutir uma questão periférica, princi-
palmente para o processo penal, regido pelo princípio da necessidade e com uma 
situação jurídica complexa, completamente diversa daquela produzida no pro-
cesso civil” (LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 355).
314   “La concepción a que obedece toda la exposición anterior puede resumirse en la 
siguiente fórmula, que condensa las verdaderas relaciones que los tres conceptos 
de acción, pretensión y demanda mantienen entre sí: concedido por el Estado el 
poder de acudir a los Tribunales de Justicia para formular pretensiones: derecho 
de acción, el particular puede reclamar cualquier bien de la vida, frente a otro su-
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relativo a uma (ainda) mistura entre conceitos que seguem pa-
gando tributo a uma indiferenciação ou entrelaçamento aproxi-
mado ao direito material. Notadamente, essa concepção – é fácil 
perceber – de “direito” de ação retroalimenta uma visão de preten-
são que (já demonstrado) é bastante imprópria se acoplada auto-
maticamente a uma lógica processual penal diversa e carente de 
esquemas próprios e conceitos específicos.

Importante salientar, também, que a própria polissemia da pala-
vra ação – juridicamente falando, e mesmo que especificamente em se 
tratando de conceitos atinentes ao processo – dá o tom da polêmica em 
se tentar ofertar um conceito “pacífico” para o termo. 

Couture expõe que, inicialmente, deve-se atentar para o fato de 
que o antagonismo entre três usuais acepções da palavra infla ainda 
mais os termos confusos em que as teorias se estabelecem. Para o autor, 
além de por vezes ser um sinônimo de direito (quando, por exemplo, a 
“carência de ação” não raro significa a ausência de um direito legítimo 
que justifique uma sentença favorável ao demandante), “ação” muitas 
vezes é vista como sinônimo de demanda (quando usualmente se fala 
em receber, rejeitar ou mesmo “trancar” a ação – para o que Lopes Jr. 
fornece uma crítica que será detalhada posteriormente315) e/ou como 
uma definição para a “faculdade de provocar a ação do poder judiciário”, 
ou seja, “um poder jurídico, diverso do direito e da demanda em sentido 
formal, destinado a provocar a atividade estatal, através de seus órgãos 
competentes, no sentido da declaração coativa de um direito”316. Essa úl-
tima, pois, é a concepção do significado estritamente relativo ao direito 
processual (acompanhando as palavras do próprio Couture) que ganha-
rá maior dimensão no presente estudo.

jeto distinto de un órgano jurisdiccional: pretensión procesal, iniciando para ello, 
mediante un acto específico: demanda, el correspondiente proceso, el cual tendrá 
como objeto aquella pretensión” (GUASP, Derecho Procesal Civil..., pp. 205-206).
315   LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 357 e seguintes.
316   COUTURE, Eduardo J. Fundamentos do Direito Processual Civil. Trad. Rubens 
Gomes de Souza. São Paulo: Saraiva, 1946. p. 21.
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Bom igualmente salientar que, conforme lembra Lopes Jr.317, bus-
cando igual apoio em Alcalá-Zamora318, o termo, dentro do estudo re-
lativo às ciências criminais, é mais propriamente trabalhado quando se 
fala em ação processual penal – evitando-se, assim, confusões indeseja-
das com a ação e toda sua complexidade conceitual e metodológica no 
âmbito do direito penal material. É a razão porque assim vai referido o 
conceito ao longo do presente estudo.

Tucci, nessa esteira, sustenta a ação como corolário do direito 
constitucional instituído abstrata e genericamente de invocar a juris-
dição319. Em suas palavras, pois, corresponderia a ação ao “exercício do 
direito à jurisdição; por isso que não se trata, propriamente, de um direito, 
mas sim, e simplesmente, de um agere”. O termo é radicado em agere, ver-
bo latino (“agir”) significando “ação judicial” e desde a era da Roma an-
tiga, segundo o autor, já vinha empregado como sinonímia de pleitear320, 
muito embora representasse um instituto com características próprias 
quando dos editos que são a base dos estudos primevos sobre a temática.

Não se pode esquecer, com Kuhlmann, que o Império Romano se 
estendeu por cerca de vinte e dois séculos, tendo momentos marcan-
tes de diferenciações de sistemas jurídicos. Transitou entre modelos 
políticos tão díspares quando a monarquia, a experiência republica-

317   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 356.
318   “Otros dos factores han contribuido asimismo a que el concepto de acción no esté 
todavía definitivamente elaborado. Uno de ellos, ya destacado por Couture, es el de 
las múltiples acepciones del vocablo, hasta el extremo de que, verbigracia, respecto 
de la legislación italiana han sido registrados por Pekelis nada menos que quince 
significados diferentes, y por nuestra parte, tras recordar el distinto sentido de la pa-
labra acción en derecho mercantil, penal o procesal, hubimos de llamar la atención 
acerca de una singular anomalía: la de que la denominada acción penal — rectius, 
acción procesal penal— no pertenezca al derecho penal y no deba, por tanto, con-
fundirse con la acción punible o delictiva” (ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Nice-
to. Estudios de Teoría General e Historia del Proceso (1945-1972). Tomo I, Números 
1-11. México: Universidad Autónoma del México, 1992. p. 325).
319   Texto do Artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXV: “a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
320   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., pp. 57-58.
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na (que perduraria de 509 a.C. até o ano 27 d.C.), culminando com o 
modelo imperial (usualmente separado entre o dito alto império – até 
Diocleciano em 284 a.C. – e o famoso e folclórico baixo império, encer-
rado por Justiniano, falecido em 566). Notórias são, pois, as fusões entre 
procedimentos e resquícios de técnicas e conceitos relativos ao sistema 
anterior na composição entre as fases do direito romano321.

Vista por muito tempo como a possibilidade do pleito judicial para 
o exercício da atividade processual conforme esquemas preestabeleci-
dos, a ação ganha nota peculiar na era romana do chamado “Processo 
Formulário”322: era tido por legítimo “titular” de uma actio todo aquele que 
conseguisse coligá-la à demonstração de verificação de um direito verda-
deiramente existente, donde vem à luz a famosa premissa da aurora do es-
tudo desse instituto, de que “tem ação quem tem razão”. Ou, como melhor 
e originalmente expressa, no adágio do jurisconsulto Celso (na Digesta de 
obligationibus et actionibus, XLVI, VII), que refere que “ação nada mais é do 
que o direito de perseguir em juízo aquilo que nos é devido” (Nihil aliud est 
actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi)323.

Há que se ter nessa premissa o ponto de partida para todo e qual-
quer desenvolvimento histórico que se possa pensar em fazer quanto 
ao estudo da ação processual: o nascedouro do conceito e a aplicação 
inicial do termo diziam para com uma indiferenciação do direito ma-

321   KUHLMANN, Sylvio Roberto Degasperi. A actio sob a ótica de Muther, a partir 
da definição de Celso. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (org.). Crítica 
à Teoria Geral do Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 162.
322   Segundo Kuhlmann, essa fase, localizada temporalmente em meados do se-
gundo século da Era Cristã, informava um tipo de processo em que as partes 
compareciam perante o pretor e expunham suas pretensões de modo que, em 
não havendo assunção do demandante para o que fora reclamado, recebiam 
como retorno uma fórmula aplicável ao caso que iria orientar a fase de judicium 
propriamente dita, onde haveria a instrução e julgamento da contenda. Salien-
ta-se que a ação, nesse contexto, pois, representava o direito de o demandante 
“seguir” in judicio perseguindo seu interesse, após a primeira fase e a concessão 
da fórmula pelo pretor (KUHLMANN, “A actio sob a ótica de Muther, a partir da 
definição de Celso”..., pp. 163-165).
323   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 59.
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terial a ser pugnado perante a autoridade jurisdicional e esse próprio 
agere que o aduzia324. O direito subjetivo e uma actio correspondente 
para afirmá-lo e dar lhe guarida não se diferenciavam – e não se admi-
tia a hipótese de o sujeito passivo de uma demanda judicial motivada 
por uma ação não ser o próprio responsável pela suposta lesão do di-
reito, dado o mesmo amálgama325.

O ditame extraído das compilações pandectistas romanas foi ins-
pirador de uma espécie de cláusula que estagnou nesses termos (ou em 
conceituações que não se distanciavam radicalmente desta base), por 
séculos a fio, o conceito (estima-se que a Digesta Justinianae fora sendo 
parcialmente editada entre os anos 529 e 534 d.C. enquanto que, como 
se verá, os primeiros estudos que viriam a questionar fortemente a con-
cepção se localizam no Século XIX). 

Bom deixar claro que não parece satisfatório relegar à margem 
histórica toda e qualquer variação do conceito (que certamente houve) 
em meio às infusões entre o direito romano e os institutos jurídicos dos 
(assim) ditos povos bárbaros ao longo do período medieval europeu nem 
quaisquer outros conceitos atinentes que poderiam ter “convivido” em 
meio ao mesmo período histórico-temporal. Muito menos parece, aliás, 
esse, um trabalho possível dentre a presente reflexão e frente às suas 
capacidades momentâneas:

a) Tucci, por exemplo, refere adaptações do período medieval e 
certa visão da ação como direito meio para o atingimento de um 
direito “fim”, como na definição de Gottlieb Heineccius: “medio 

324   “Una primera dirección, que es la más simple y tradicional concepción de la 
acción procesal, es la que identifica a esta figura, más o menos plenamente, con 
el derecho subjetivo material que sirve a la acción misma de fundamento y que 
en ella es invocado. Según esta doctrina, que, por la unificación de términos que 
propugna, cabe llamar monista, la acción no es más que la simple manifestaci-
ón o ejercicio del derecho de carácter material que se alega ante los Tribunales” 
(GUASP, Derecho Procesal Civil..., p. 202).
325   CAMARGO, Alcir Bueno de. Windscheid e o rompimento com a fórmula de 
Celso. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda (Org.). Crítica à Teoria Geral 
do Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. pp. 125-126.
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legitimo is suum in iudicio persequendi”326 (uma visão coligada a 
proposições teóricas que viriam ganhar discussão e popularida-
de apenas séculos depois, por exemplo);

b) Couture suscita que uma visão de autonomia da ação em re-
lação ao direito material poderia ser extraída desde conclusões 
dos próprios glosadores da pandecta, sendo que não pode ser, 
essa autonomia, tida exclusivamente como “síntese” das pesqui-
sas “modernas”327;

c) por fim, vale colacionar a ideia de Cordero no mesmo senti-
do, para quem o incensado debate entre Windscheid e Muther 
girou em torno de “descobertas óbvias” que vinham plasmadas 
desde os pandectistas e cuja raiz da autonomia já se via desde 
a assunção do actum trium personarum enquanto condição do 
processo penal “de partes”328:

Da quando Bernard Windscheid e Theodor Muther, negli anni 
1856-57, hanno discusso sul rapporto in cui l’actio sta col diritto 
vantato dall’attore, fino agli epigoni della scienza processualis-
tica tedesca importata da Giuseppe Chiovenda, l’argomento há 
alimentato una lunga cantata dottorale: scoperte ovvie, tutto 
sommato (alcune trapelano da glosse duecentesche) [...] A pro-
posito dell’effetto mistificante sprigionato dai nomi, quando ne 
abusiamo: dai glosatori a Chiovenda, la teoria dell’azione evoca 
degli “actum trium personarum [...]329

Dessa maneira, ora se ocupará do padrão de investigação históri-
ca do conceito de ação que situa uma não variação da ciência para ele 
estabelecida, da era romana até meados contemporâneos já referidos, 
quando um retorno ao estudo de seus elementos propositivos gerou 
uma controvérsia que se fez ruptura e desenvolvimento. Não sem antes 
salientar uma desconfiança para com “linhas do tempo” das transfor-

326   Cf. Opera omnia, citado por TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 59.
327   COUTURE, Fundamentos..., p. 26.
328   Cf. FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal. 2. ed. Rio 
de Janeiro/São Paulo: Forense, 1965. p. 68. v. 1; COUTINHO, Jacinto Nelson de 
Miranda, “Sistema Acusatório...”.
329   CORDERO, Guida alla Procedura Penale..., pp. 227-228.
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mações de um conceito e a insuspeita noção de que a construção de uma 
linha temporal mal esconde a ideia de que é gestada do futuro para trás, 
por vezes como forma de justificação do próprio futuro e da classifica-
ção dos aportes passados como alicerces. 

Aliás, toda a construção teórico-jurídica está imantada do am-
biente das ideias do seu tempo330 e das conjunturas políticas (epo-
cais331) onde elas florescem (ou têm terreno fértil para tanto). Não há 
como perceber a violenta transformação de um conceito romanista 
inquestionável à época para uma teorização que vai sustentar toda 
uma autonomia e uma construção própria do direito processual sem 
destacar conjuntamente o paradigma político-social-científico que 
se desenhava na Alemanha onde Windscheid, Muther e tantos outros 
começaram as discussões alusivas. Não foi apenas um “conceito” que 
fora pinçado do direito e da doutrina privatistas de inspiração romana, 
mas sim toda uma visão política relativa às relações interpartes e sua 
ingerência estatal que passaram a ser visualizadas no novo entendi-
mento de ação que viria a surgir:

Foi preciso o vasto movimento que demonstrou a quebra da 
autonomia da vontade e a presença a cada dia mais penetran-
te do Estado nas relações de direito privado, para que o nosso 
continente se desse conta de que a ação é um fenômeno que 

330   “Se agora situarmos a ‘edad de oro’ do processualismo alemão na última me-
tade do século XIX, verificaremos sua coincidência cronológica com a Begriffsju-
risprudenz (a saber, em livre tradução: ‘jurisprudência dos conceitos’). Segue-se 
que o período mais frutífero do processualismo tedesco desenvolveu-se sob a égide 
de um maciço pensamento conceitual, orientado ao esclarecimento dos conceitos 
e dos nexos de interdependência que vigem entre eles. Como não é casual o fato 
de Windscheid e Ihering lutarem ao redor de um conceito (o de direito subjetivo), 
assim não é casual a primeira polêmica processual – a de Windscheid e Muther 
– haver incidido sobre um conceito (o de actio). A metodologia jurídica da época 
convertia o debate conceitual em tema central da Ciência do Direito” (HENNING, 
Fernando Alberto Corrêa. Ação Concreta: Relendo Wach e Chiovenda. Porto 
Alegre: Sérgio Fabris Editor, 2000. p. 32). 
331   GAUER, Ruth Maria Chittó. A fundação da norma: para além da racionalida-
de histórica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009. pp. 44-45.
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afeta o direito público e no qual o juiz não é um auxiliar do 
direito, mas sim um protagonista do mesmo332.

Feita a ressalva, retorne-se ao momento onde começam a se in-
sinuar as aberturas conceituais no modelo romano de actio até então 
doutrinariamente vigorante.

O grande defensor moderno do conceito indissociável de direito 
subjetivo e ação é Savigny, para quem o direito de agir em juízo era re-
les “metamorfose” do direito (substancial) lesado do demandante con-
tra o demandado333 vivificado jurisdicionalmente. Seus contemporâne-
os como Karl Georg von Wachter, Matteo Pescatore e Luigi Mattirolo 
igualmente foram responsáveis pelos últimos sopros de teorizações que 
partiriam dessa base, constituindo o que fora chamado de doutrina ima-
nentista do conceito de ação334.

O passo decisivo para que a particularidade do conceito de ação 
fosse considerada em definitivo pelos pesquisadores a partir do já refe-
rido Século XIX foi dado em via dúplice: a constatação de cunho crítico 
quanto à inviabilidade do conceito era já evidente ao ponto de torná-lo 
indefensável, ainda que por tradição e apego romanista. Por outro lado, 
a vinda a lume de novas teorias que procuravam olhares desapegados 
da noção tradicional abriu o leque de opções teóricas para que se anali-
sasse o conceito sob parâmetros diversos.

Sem dúvida, pontos iniciais que podem ser tidos como chave 
para esse desenvolvimento que retira o estudo da ação de uma espécie 
de inércia doutrinária foram (a) a famosa querela entre Windscheid e 
Mutter (entre 1856 e 1857) e as contraposições de conceitos de ambos 
os autores sobre a actio romana e suas configurações diversas no então 

332   COUTURE, Fundamentos..., p. 40.
333   MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo (Curso de Processo 
Civil volume 1). 5. ed. Revista e atualizada. São Paulo: RT, 2011. p. 165.
334   “Essa com efeito, a orientação da denominada doutrina imanentista que, por ter a 
ação como qualidade inafastável do direito, ou como o próprio direito subjetivo mate-
rial reagindo contra a ameaça ou violação, culminava por alvitrar: a) a inexistência 
de ação sem direito; b) a inexistência de direito sem ação; e c) a assunção, pela ação, 
da natureza do direito” (TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 60).
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atual direito germânico335; (b) a – já referida – “pedra fundamental” da 
autonomia do Direito Processual que foi a obra de Büllow sobre a teo-
ria das exceções e dos pressupostos processuais; (c) a obra de Wach sobre 
ação declaratória (onde o autor desenvolve a visão inicial da autonomia 
da ação ao considerá-la uma moção frente ao Estado para o reconhe-
cimento de uma tutela de direito, diverso) e (d) a definição da ação de-
claratória como figura geral de tutela jurídica pelo zivilprozessordnung 
(ZPO) alemão, onde se estabelecia a possibilidade da ação declaratória 
– afirmativa ou negativa – da existência de uma relação jurídica e torna-
va, assim, o próprio conceito envolto em uma circularidade inexplicável 
pelos termos até então considerados336.

Os tópicos seguintes procurarão expor ligeiramente alguns pon-
tos relativos a esse desenvolvimento conceitual a partir dessas rupturas 
acima dispostas, situando câmbios de definições que vão trazendo pre-
missas que terminarão por conformar nossa visão atual sobre o exercí-
cio de uma ação (processual penal):

2.2.1 A POLÊMICA SOBRE A “ACTIO” E AS PRIMEIRAS RUPTURAS: AÇÃO E  
SUA AUTONOMIA TEÓRICA

Vigorante e prestigiada à época das famosas publicações de 
Bernard Windscheid e Theodor Muther (1856 e o período posterior), a 
teoria imanentista da ação era, como já dito, um retrato fiel de uma visão 
romanista que não vislumbrava modificações de curso conceituais.

O extremo para o qual vinham direcionadas as conclusões dos es-
tudiosos da época aduzia como ponto de partida a ideia de que a ação 
seria tão somente o direito (material) em movimento e por isso o en-
contro de lições a respeito do tema permeava tão somente discussões 

335   “[...] las formulaciones de estos autores marcaron un cambio en la historia del 
pensamiento jurídico, creando para romanistas, civilistas y procesalistas el pro-
blema de la actio o de la acción y proporcionando el punto de partida de doctrinas 
que todavía hoy se procesan en este campo” (PUGLIESE, Giovanni. Introducción. 
In: WINDSCHEID, Bernard; MUTHER, Theodor. Polémica sobre la Actio. Trad. 
Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: EJEA, 1974. p. X).
336   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., pp. 61-62.
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atinentes ao direito privado337. A ação representaria, assim, uma espécie 
de visão dinâmica do direito subjetivo da parte demandante.

Conforme explica Marinoni,

A doutrina recorria a conhecidas definições romanistas, 
como a de Celso, que dizia que “a ação nada mais é do que 
alguém perseguir em juízo o que lhe é devido (actio autem 
est quam ius persequendi in iudicio quod sibi debetur). Na Itá-
lia e na França a doutrina admitia a perfeição do ditado de 
Celso, limitando-se alguns a colocar o dedo sobre a expres-
são “o que lhe é devido” (quod sibi debetur) para advertir a 
necessidade da sua complementação com “o que é seu” (vel 
quod suum est). A finalidade desse acréscimo era explicar 
que “a ação não é apenas o direito de alguém perseguir em 
juízo o que lhe é devido, mas também o que é seu”, deixando 
claro que a definição também abrangia os direitos reais, e 
não apenas os obrigacionais ou direitos a prestações338.

Não é necessário muito esforço para perceber o grave equívoco 
aqui estabelecido, nem que a discussão igualmente muito se mostrava 
estagnada por representar, nos termos propostos, um “triunfo de método 
e de síntese”339.O ponto de mudança paradigmática parece ser exatamen-
te, como constata Couture (supra), a insuportabilidade de um (já des-
gastado) conceito de ação ainda tributário à lógica privatista romana 
que não traria correspondência fática nem temporal com institutos do 
então vigente direito alemão e com a visão de estado (e mundo, não há 
por que não dizer) da época. A polêmica discussão entre Windscheid e 
Muther foi muito mais do que uma “adequação” conceitual para a pala-
vra e seu conceito jurídico-processual, e sim uma já há muito necessária 
revisão de toda uma lógica de processo.

Muitos autores já ensaiavam concepções diversificadas da ação e 
seus pormenores, mas não se admitia um rompimento total com a es-
pinha dorsal das ideias de caráter romanista: havia incipiente doutrina 
– além de Theodor Muther, como se verá – fortalecendo a ideia de que 

337   COUTURE, Fundamentos..., pp. 23-24.
338   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., pp. 163-164.
339   COUTURE, Fundamentos..., p. 24.
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a ação seria um “direito novo” oriundo da violação ao direito material 
do autor pelo demandado, sendo que esse próprio “direito novo” deveria 
necessariamente ser exercido contra o “violador”, de forma que estava 
distante de se constituir em um direito autônomo340, pois.

De fato, falando do ponto de vista teórico-jurídico, especificamen-
te, a doutrina derivada do pandectismo carregava consigo elementos in-
conciliáveis e problemas de coerência interna e sistemática que faziam 
dela insustentável: (a) em relação à obrigação natural incorporada ao 
“direito” do credor (ex: uma dívida monetária) o impasse ganha ares in-
solúveis quando nos deparamos com a prescrição e a impossibilidade de 
cobrança judicial do valor – que direito “em movimento” seria esse cuja 
cobrança não ganha guarida nem eficácia, apesar de ainda existir? – já 
do ponto de vista da (b) ação infundada, a contradição é maior ainda: 
como, dentre a teoria imanentista, explicar o trâmite em um processo 
que resulte em rechaço dos postulados do demandante pela sentença? 
Há também a crítica oposta possível, do ponto de vista da (c) insatisfação 
do direito, onde a ação obtivesse êxito (sentença confirmatória), mas, 
por exemplo, a insolvência do devedor deixasse o credor à míngua341. A 
dificuldade (ou impossibilidade) em explicar uma ação que não redunde 
em reconhecimento final de direitos ou em direitos reconhecidos que 
não se implementam é o desafio invencível imposto ao apagar das luzes 
do prestígio da visão romanista.

Quando Windscheid publica (1856) o seu Die actio des römischen 
Civilrechts von Standpunkte des heutigen Rechts342, salienta que não quer 
uma exposição completa de uma doutrina sobre a ação, tendo, sim, como 
maior objetivo, mostrar que o que se entende por ação no (ora) atual di-
reito alemão não é o mesmo que se possa alocar sob a mesma classifi-
cação daquilo que é a actio para os romanos343. Diferentemente de uma 

340   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 164.
341   COUTURE, Fundamentos..., pp. 24-25.
342   “La actio del derecho civil romano, desde el punto de vista del derecho atu-
al”, in WINDSCHEID, Bernard; MUTHER, Theodor. Polémica sobre la Actio. Trad. 
Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: EJEA, 1974.
343   “Segundo Windscheid, o que ocorria, na verdade, era uma projeção de ca-
tegorias contemporâneas na dimensão do direito romano. Para ele, o conceito 



216

PROCESSO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL

acoplagem automática dos conceitos, o autor aduz que a ação é algo dife-
renciado, uma vez que a actio romana não pode ter paralelo direto com o 
conceito nos moldes então contemporâneos, dada a diferenciação entre 
as próprias natureza e função da actio para o direito romano. Nas palavras 
de Marinoni, “o direito romano não dizia que alguém tinha um direito, mas 
sim que alguém possuía uma actio – ou seja, que a actio romana não era um 
meio de defesa de um direito, mas sim o próprio direito”344. 

Dessa forma, trouxe Windscheid, em definitivo, a separação das 
ideias entre a actio romana (conceito com outra conotação no sistema 
de direito contemporâneo) e a klage (ação dirigida ao Estado para a 
solução de conflitos). Desmembrou, igualmente, o conceito de preten-
são (anspruch345) apartando-o também da ideia de que há “direitos” (à 
moda subjetivo-material) defendidos em juízo: o ordenamento jurídi-
co tutela as pretensões das partes e não o direito subjetivo, uma vez que 
o “direito” em questão era o próprio direito “de queixa” (klagerecht) das 
partes (ao Estado-Jurisdição).

Windscheid aponta para a conclusão de que, se havia similitude 
da actio romana com alguma categoria ou conceito contemporâneo, 
esse seria (até pelo quesito relativo à fórmula do pretor para que o de-
mandante pudesse seguir perseguindo seu interesse em juízo) uma pre-

romano de actio não correspondia à ação ou klage. Ou seja, a actio não corres-
pondia ao que se entendia contemporaneamente por direito de acionar: não era 
um meio de tutela de direito lesionado, onde a perseguibilidade jurídica é vista 
como consequência do direito. Afinal, existiam actiones que não pressupunham 
lesão a direito algum” (KHALED JR., Salah Hassan. Windscheid & Muther: a 
polêmica sobre a actio e a invenção da ideia de autonomia do direito proces-
sual. In: Sistema Penal & Violência. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito. 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais. Volume 2. N. 1. Janeiro/
Junho. Porto Alegre: PUCRS, 2010. p. 101).
344   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 165.
345   Um conceito “novo” para os juristas alemães da época, a “pretensão”, nos 
moldes que vemos hoje, era – por motivos teóricos óbvios, diante da influência 
romanista – associada à “razão” (como propriedade de quem “tem razão”), na 
contenda jurídica. Cf. PUGLIESE, “Introducción”..., p. XXVII.
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tensão de direito material346. Uma vez que, no direito romano, a actio 
não era vista como um meio de “tutela” de um direito lesionado, e sim 
a própria pretensão diante (ou decorrente) do direito considerado. Ou, 
mais diretamente, como o próprio direito: alguém possuía uma actio (tal 
como dizer possuía um direito):

Para la conciencia jurídica actual viene primero el derecho, 
la acción después; el derecho es lo generador, la acción lo ge-
nerado. El derecho asigna a cada individuo la esfera de seño-
río en la cual su voluntad es ley para los demás; si dentro de 
esa esfera el individuo no es reconocido, puede presentar su 
queja, su reclamación, al Estado, custodio del derecho, y éste 
le ayuda a obtener lo que es suyo. El ordenamiento jurídico 
es el ordenamiento de los derechos. Lejos estoy de sostener 
que esa concepción fuera desconocida a los romanos. Pero en 
Roma se abría paso también otra concepción, para colocarse 
al lado o aun delante de ella. En esta concepción, la actio pa-
saba a ocupar el lugar del derecho347.

Em um ordenamento que tutelava pretensões, o cidadão tinha ac-
tio diante de uma pretensão, e não “direito”: era um “ordenamento de 
pretensões” cuja persecução era possível348.

Dessa maneira, vê-se que Windscheid discrimina dois pontos-
-chave para a questão: a configuração da actio romana enquanto (atu-
alizada) pretensão anspruch) quanto à sua natureza e a possibilidade 
de se ver a ação em seus termos de busca de tutela jurídica para a pre-
tensão enquanto faculdade de invocar o juízo (klagerecht). Salientando, 
assim, ainda mais a definição sui generis da actio romana e seu caráter 
de impassível transposição, simplesmente, para a configuração alemã 
da época diante da diferença entre sistemas jurídicos: conclui, o autor, 
pois, no sentido de que “a pretensão é o equivalente moderno da actio, 
delineando-a como uma situação jurídica substancial, distinta tanto do 
direito de se queixar quanto do próprio direito subjetivo, do qual é uma 

346   SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de Processo Civil. Volume 1. Processo de 
Conhecimento. 6. ed. São Paulo: RT, 2002. p. 94.
347   WINDSCHEID; MUTHER, Polémica sobre la actio..., p. 8.
348   KUHLMANN, “A actio sob a ótica de Muther...”, p. 153.
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emanação que funda a possibilidade de ou autor exigir a realização judi-
cial do seu direito”349.

Por isso, conforme refere Pugliese, não é exagerado dizer que as 
ulteriores convicções quanto ao caráter abstrato da ação (tema por a 
ser abordado logo mais, infra) derivam diretamente das conclusões de 
Windscheid: seu estudo (ainda que não tenha defendido expressamen-
te tal tese em moldes teóricos que fora posteriormente desenvolvidos), 
oxigenou a matéria abrindo as portas para uma concepção de “ação” 
(levado em conta seu “verdadeiro” caráter, então assentido, de preten-
são) como faculdade ou poder independente do dito “direito substan-
cial” (existente ou não)350.

Windscheid sem dúvida é criticável quando seu posicionamento 
acarreta em uma ideia que se assemelha a uma verdadeira criação do 
“direito” (pleiteado) pela ação. Algumas correspondências feitas por ele 
a conceitos e elementos internos da organização teórica e processual 
romana, de fato, se mostravam equivocadas351. Mas o autor foi extrema-
mente certeiro ao trazer à baila a diferenciação entre a actio e a “ação” 
do direito alemão de sua época, além de situar a pretensão enquanto 
categoria a ganhar evidência de estudo (o que não era assim percebido 
pela equalização promovida pelos imanentistas).

A crítica advinda de Theodor Muther às considerações de 
Windscheid, no ano seguinte, 1857352 simboliza uma formidável efer-

349   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 167.
350   PUGLIESE, “Introducción”..., p. XV.
351   “Se ve, pues, que en ninguna época y en ningún campo del derecho romano, 
la tesis de Windscheid encuentra correspondencia precisa en la realidad. Sólo 
en el sistema de ius honorarium y por algún siglo se constatan fenómenos que 
con amplia aproximación entran en el orden de ideas de Windscheid. Pero aun 
cuando quisiéramos prescindir de esta amplia aproximación, que impide adherir 
puntualmente a los criterios del autor, quedaría siempre firme, por su posterior 
admisión, que en otros amplios campos la actio no tenía la posición primaria por 
él inicialmente imaginada” (PUGLIESE, “Introducción”..., p. XXV).
352   Na obra Zur Lehre von der römischen Actio, dem heutigen Klagesrecht, der 
Litiscontestationund des Singular-succession in Obligationen – Eine Kritik des 
Windscheid’ schen Buches, “Die actio des römischen Civilrechts von Standpunkte 
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vescência do pensamento jurídico germânico da época e inegavelmen-
te traz consigo um dado interessante representado pelos embates pú-
blicos de ideias científicas sob a forma de ensaios e suas respectivas 
“respostas” ou “réplicas”353. 

Muther, ao se debruçar sobre as considerações de Windscheid354, 
analisa sob diverso prisma as diferenciações e deduz que com uma 
ação, se está diante de dois direitos distintos. Em relação ao opositor 
(particular, demandado) um direito atinente à substancialidade (direi-
to material); em relação ao Estado, um direito público de ver uma pre-
tensão tutelada. Não há mera decorrência entre o direito substancial 
(prius) e a pretensão (posterius) à sua satisfação355: “O autor destaca 
que direito e direito de acionar não são idênticos, pois há um obrigado 
no direito e outro no direito de acionar, podendo haver pretensões sem 
direito de acionar”356. Explica Pugliese:

Para Muther, la actio no era, pues, un apéndice o un com-
plemento del derecho subjetivo (como pensaban Böcking y 
Puchta), ni el nuevo derecho a un comportamiento del ad-
versario surgido de la violación de un derecho precedente 
(según el criterio de Savigny), ni finalmente el equivalente 
romano de la pretensión, en el sentido de Windscheid, sino 
el derecho al libramiento de una fórmula, o más amplia-
mente, el derecho a tutela judicial357.

des heutigen Rechts” ou “Sobre la doctrina de la actio romana del derecho de 
accionar actual, de la litiscontestatio y la sucesión singular, en las obligacio-
nes, Crítica del libro de Windscheid “La actio del derecho civil romano desde el 
punto de vista del derecho actual” in WINDSCHEID; MUTHER, Polémica sobre 
la actio..., pp. 197 e seguintes.
353   Cf. KUHLMANN, “A actio sob a ótica de Muther...”, pp. 147-150, e KHALED JR., 
“Windscheid & Muther...”, pp. 99-101.
354   Cf. TORNAGHI. Instituições de Processo Penal..., p. 250.
355   KUHLMANN, “A actio sob a ótica de Muther”…, p. 156.
356   KHALED JR., “Windscheid & Muther...”, p. 104.
357   PUGLIESE, “Introducción”..., p. XXXIII.
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Sem dúvida, a autonomia de um “direito” de ação enquanto pre-
missa, e seus principais teóricos, devem, também, muito à ideia de 
Muther quanto ao fato de que nele se identifica um pleito frente ao 
Estado para a exigência de tutela – a actio seria uma pretensão diante 
do pretor para que esse legue uma fórmula ao caso358. Com ideia contra-
posta à de Windscheid (de que o romano não era como hodiernamen-
te um ordenamento de direitos e sim um ordenamento de pretensões 
passíveis de serem perseguidas judicialmente), Muther argumentara 
que o ordenamento romano tutelava, sim direitos: aquele que pedia a 
fórmula ao pretor precisava também de um direito subjetivo que era 
exatamente o direito à obtenção da fórmula359.

Nas palavras do próprio Muther, a situação se desenha de forma 
absolutamente distinta daquela que se imaginava com a doutrina que 
tomava o imanentismo como base. A nota principal diz para com a ob-
servação de que se estaria lidando com um exercício de caráter publi-
cístico. Com a ação, se está diante de um “direito” de ordem diferencia-
da, uma vez que não se está simplesmente colocando em “movimento” 
o (primevo) “direito” lesionado. O direito substancial supostamente 
lesionado segue intacto do ponto de vista jurídico, e tem-se na ação 
um exercício que visa à sujeição estatal para adequar essas situações 
então díspares (situação fática e situação jurídica tensionadas):

La lesión del derecho no es otra cosa que la colisión de la 
situación fática con la jurídica, que no alcanza a alterar 
el derecho, mismo [...] Tenemos, pues, dos derechos que 
se corresponden mutuamente, ambos de naturaleza pu-
blicista: el del lesionado frente al Estado, para que se le 
conceda asistencia estatal (derecho de accionar) y el del 
Estado contra el lesionador para que subsane la lesión. El 
derecho primitivo (particular) del lesionado, sea relativo 
o absoluto, es decir, un señorío sobre la voluntad de una 
persona determinada o un señorío sobre la voluntad de 

358   “Actio es pues la pretensión del titular frente al pretor a fin de que éste le con-
fiera una fórmula para el caso de que su derecho sea lesionado. Por la fórmula 
se designa e instruye el iudex, es decir, se instaura el iudicium” (WINDSCHEID; 
MUTHER. Polémica sobre la actio..., p. 246).
359   MARINONI, Teoria Geral da Ação..., p. 167.
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todas con excepción del titular, subsiste con toda su anti-
gua fuerza y eficacia360.

Por mais que as críticas de Muther a Windscheid quanto à confi-
guração do direito e do processo romanos tenham sido recebidas pela 
comunidade científica da época com certo ceticismo, Pugliese salienta 
que a parte propositiva de sua doutrina (que identifica o “direito” de ação 
como imposição frente ao Estado/jurisdição para objetivar uma tute-
la jurídica – a fórmula ante o pretor romano), teve ampla repercussão 
(além das frutificações que são conhecidas)361. Fora irremediável pensar, 
a partir de Muther, a ideia de que no que tange aos “direitos” ora envolvi-
dos, há um relativo à situação fática/material que teoricamente subsiste 
(em sendo subjetivo quanto ao lesionado), e há, do mesmo modo, aque-
les públicos relativos tanto ao direito do lesionado em invocar a tutela 
estatal quanto ao direito do próprio Estado de regular a situação (contra 
quem provocou a lesão)362.

Conforme se pode claramente perceber, a noção de uma ação do-
tada de autonomia – isto é, um “direito” de ação que é considerado de 
forma diferenciada em relação à ideia anterior de uma ação como de-
corrência exclusiva de um direito substancial/material – precisou beber 
nas fontes das obras dos autores referidos, e certamente colheu os fru-
tos pendentes da polêmica entre ambos363.

A autonomia de um “direito” de ação, pois, fica evidente quando se 
admite de modo cabal e definitivo que não existe “atuar” (agere) a ela rela-
tivo do demandante para com o próprio demandado: o Estado – em rela-
ção ao exercício ação (processo) – é um dos protagonistas, para Couture, 
uma vez que a ele, pugnando por tutela jurídica se dirige o demandante 
e é ele quem “satisfaz os fins naturais” da ação, e não o próprio demanda-
do364. Há na propositura da ação, um exercício próprio e autônomo em 
relação ao direito supostamente violado na relação interpartes. 

360   WINDSCHEID; MUTHER. Polémica sobre la actio..., pp. 243-244.
361   PUGLIESE, “Introducción”..., p. XIX.
362   KHALED JR., “Windscheid & Muther...”, p. 104.
363   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 363.
364   COUTURE, Fundamentos..., p. 28.
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Desse modo, consagrada foi a ideia de que, como tributo à des-
vinculação da concepção clássica civilista (imanentista), existe um “di-
reito de ação” que vigora de forma independente da relação substancial 
que supostamente lhe enseja (relativo ao “direito” de invocar a tutela 
jurisdicional para um dado caso). A constatação, nos dizeres de Tucci, 
é facilmente extraída da concepção de Muther sobre o direcionamen-
to da ação frente ao Estado, que, aliás, teria sido adiantada em muito 
por Hasse, quase duas décadas antes da famosa “polêmica”365 (Pugliese 
refere igualmente o ocaso da teoria de Hasse à época, em que pese sua 
valorização posterior366).

O conceito de “ação” como “direito concreto à tutela jurídica” se 
solidifica com o posicionamento de Wach nesse sentido367, sendo esse 
autor o nome mais lembrado quando se procura simbolizar o estado da 
arte do estudo dessas categorias em sua época368.

A conceituação ora proposta finca as bases de uma autonomia 
que precisa, por sua vez, conviver com outra encruzilhada de sentido, 
também decorrente das incongruências debatidas por Windscheid em 
relação ao imanentismo: desde que reconhecida a diferenciação entre a 
pretensão e o direito de ação (klagerecht) e o próprio “direito” substancial 
nela (aparentemente) defendido, abre-se uma fenda que nitidamente 
causa abalo no outro ponto de contato até então inquestionável entre o 
direito (material) e o “direito” de ação369. 

365   “[...] a identidade entre o sujeito passivo do direito subjetivo material e o da 
ação (persona), ao contrário do imaginado e asserido por muitos processualistas, 
se desfez com a teoria, pouco conhecida, de Hasse, em obra publicada no ano de 
1834, na qual, pela primeira vez, se formula o conceito de que se dirige, não peran-
te o adversário, mas, principalmente, perante o Estado” (TUCCI, Teoria do Direito 
Processual Penal..., p. 65).
366   PUGLIESE, “Introducción”..., p. XII.
367   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 66.
368   HENNING, Ação Concreta..., p. 26.
369   “La acción y el derecho no coinciden ni en cuanto a los sujetos, ni en cuanto 
al contenido, ni en cuanto a los efectos de una y otro. Ni en cuanto a los sujetos, 
porque en la acción aparece el órgano jurisdiccional, que no figura en el derecho 
material, y en éste, en cambio, el destinatario es el materialmente obligado que 
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Se no que diz respeito à existência autônoma do “direito” de ação 
os debates pareciam conformados, a questão da concretude do mesmo 
(atinente à existência de uma relação material a lastrear a ação e o seu 
caráter fático garantidor de guarida à pretensão do demandante) gera-
ria novas discussões e câmbios conceituais.

Dessa outra etapa histórica do desenvolvimento do conceito da 
ação agora se passa a ocupar.

2.2.2 A AÇÃO COMO “PRETENSÃO À TUTELA JURÍDICA” – LINHAS GERAIS DO  
CONCRETISMO DE WACH

Couture salienta que a preocupação inicial das discussões entre 
Windscheid e Muther trataram de evidenciar certo aspecto da proble-
mática, sem, contudo, adentrar em âmbitos que abalassem certas pre-
missas comuns. Se o “direito” de ação ao final da querela sai “modificado” 
e agraciado com definições que o classificam como sendo um direito 
exercido em face do Estado (jurisdicional), mantém como pressuposto 
básico a ideia de que é imprescindível para que ele exista a igualmente 
anterior existência de um direito privado e sua consequente violação370.

Há, porém, uma problemática trazida no quesito que, se não fez 
com que o preceito concreto da ação seja solapado, obrigou os estudio-
sos daquele período histórico a mudarem o foco puramente extraído das 
considerações civilistas e partir para explicações sobre o concretismo da 
ação que passem a visualizar dois planos comunicantes. Aí se situa a 
esteira de pensamento de Wach e a principal contribuição dele para o 
desenvolvimento desse campo de pesquisa jurídica. Segundo Silva, isso 
se deu com a Ordenança Processual Civil alemã de 1877 e a regulação da 
mesma quanto a “[...] uma pretensão especial e autônoma para a simples 

procesalmente ocupa sólo el papel de un mero sujeto pasivo. Ni en cuanto al conte-
nido, que en el derecho es una prestación de carácter material y en la acción la re-
alización de una cierta conducta por parte de los órganos del Estado. Ni en cuanto 
a los efectos, porque en el derecho material pueden obtenerse o no, mientras que 
en la acción se logran siempre, normalmente, a través de un posible mecanismo de 
substitución” (GUASP, Derecho Procesal Civil..., p. 203).
370   COUTURE, Fundamentos..., p. 30.
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declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica”, sendo 
que com ela ficou demonstrado na prática que 

O agir em juízo poderia ter como finalidade não a defesa, ou 
a perseguição, daquilo que nos era devido, mas simplesmente 
o exercício de uma pretensão de tutela para que o juiz de-
clarasse a inexistência de uma pretensão do adversário, para 
que o juiz declarasse a inexistência de uma suposta relação 
jurídica, o que corresponderia, em verdade, a usar-se o pro-
cesso para declarar que nada nos era devido, ou que nada era 
devido pelo autor371.

É por isso que – notadamente – Wach e Chiovenda procuram di-
versificar suas teorias concretas do “direito” de ação e partir (em maior 
ou menor grau) de uma autonomia relativa a este, para transcender à 
mera constatação ancorada na “fórmula de Celso” que se mostrara já 
tecnicamente insustentável. Um caráter “público” e uma referência ao 
papel do Estado, bem como a separação no que diz para com o “agir” e 
a “tutela” do interesse propriamente dito são salientes nas considera-
ções destes dois autores.

A noção de “direito” de ação como “direito concreto à tutela jurí-
dica” (ou “pretensão de tutela jurídica” – assemelhando-se as noções de 
“pretensão” e “direito”, nesse contexto), desenvolvida especialmente por 
Wach, é tanto decantada em parte das ideias de Windscheid quanto de 
Muther (e é especialmente vinculada – com restrições e modificações, 
ao pensamento desse último). Contudo, a diferenciação no quesito, 
apontada por Wach, abre o leque da classificação em dois vértices: se-
gundo o autor, temos na ação um sentido “público” e outro “concreto”372. 
É obrigatório um acertamento das conceituações, no entanto, para que 
se possa esquivar de algumas noções simplistas que derivam de críticas 
absolutamente redutoras da visão do autor e da teorização correlata.

No que diz respeito ao caráter público, o direito de ação é corre-
lato ao dever de exercício da respectiva tutela jurídica pretendida, pelo 
Estado (esse poder-dever pode ser inclusive exercido pelo Estado com 
seus meios próprios de coação). Já no que diz respeito ao caráter concre-

371   SILVA, Curso de Processo Civil..., pp. 94-95.
372   COUTURE, Fundamentos..., pp. 30-31.
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to também manifestado, o direito de ação seria decorrente da eficácia 
que a própria ação teria frente ao adversário, para que este se submeta 
ao ato tutelar estatal, no caso de a decisão jurisdicional aceitar como 
procedentes os pleitos do demandante. Nesse caso, frente a esse dúplice 
“caráter” da ação, e em especial frente à configuração “concreta” da mes-
ma, só haveria ação quando a sentença fosse procedente373.

A tutela estatal se verificaria em uma pretensão dirigida ao Estado 
relativa a um direito concretamente violado. À pretensão estabelecida 
frente ao Estado, abrir-se-ia outra frente relativa à (pressuposta) pre-
tensão substancial relativa à relação de direito material. Como explica 
Couture – comentando o posicionamento original de Wach: “A ‘preten-
são à tutela jurídica’ é, segundo a definição primitiva, a ‘pretensão dirigida 
a obter do Estado a satisfação do interesse à tutela jurídica segundo as 
formas previstas no direito processual, além da pretensão dirigida contra 
o adversário, de que se submeta à concessão da tutela jurídica’”374.

Ou seja: a divisão do conceito em uma ação abstrata (“faculda-
de de demandar”, para Wach, o que Chiovenda mais tarde chamaria de 
“possibilidade de agir”) e em outra, concreta (visando à tutela da preten-
são – rechtsschutzanspruch – para Wach e/ou simplesmente azione, para 
Chiovenda), e a consideração de que todos teriam ação abstrata como 
faculdade ou poder (mas nem todos teriam uma ação concreta em um 
determinado caso) acaba por desbastar alguns equívocos notórios no 
trato com o tema375. Como define Marinoni, ressaltando mais ainda a 
inspiração da doutrina de Muther em Wach: “A pretensão à tutela jurídi-
ca se voltava contra o Estado – obrigado a concedê-la – e contra o adversá-
rio – que deveria suportá-la”376.

Nesse caso, o “direito” de ação era encarado como um direito que 
almejava o plasmar de uma caracterização para uma relação interpar-
tes e o estabelecimento de um direito dela decorrente, mas não apenas. 
É certo que a “pretensão à tutela jurídica” (relativa ao conceito de ação 
concreta e ao “direito” que nela estaria representado) ocupa posição cen-

373   COUTURE, Fundamentos..., pp. 30-31.
374   COUTURE, Fundamentos..., p. 31.
375   HENNING, Ação Concreta..., p. 21.
376   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 170.
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tral no pensamento de Wach377. Mas é injusta a crítica que a ele se faz 
quando simplesmente supõe que o autor “desconhecia” a ideia de uma 
abstração do direito de ação ou – mais comumente – quando o autor 
simplesmente considerava que só haveria “ação” quando houvesse um 
pleito que resultasse em vitória para o demandante378.

Para essa visão, a dúplice via do “direito” de ação não consistia 
apenas em invocar a tutela jurisdicional (“solicitar-lhe um ato de fa-
vor”), senão “um verdadeiro reconhecimento do direito”379, verdade, mas 
em dois momentos e categorizações distintas. Daí decorre visualizar 
o “direito” em questão como um “direito de intentar” uma ação – tan-
to do ponto de vista de uma possibilidade de socorro à tutela estatal 
quanto do ponto de vista literal que coliga uma violação ao “direito” 
que possuiria aquele que teve esse direito lesado de buscar a tutela que 
concretamente o “repare” ou “restabeleça”. 

Por isso não se utilizará aqui, especificamente, o termo trazido 
por Couture para exemplificar o pensamento do autor alemão quanto a 
uma das faces da ação (“direito concreto à tutela jurídica”) e prefere-se o 
próprio “pretensão à tutela jurídica”, uma vez que há que se diferenciar o 
que Wach entende por pretensão. Acreditar que quando fala em “preten-
são” ele se refere apenas à rechtsschutzanspruch (e, portanto, somente a 
uma visão de ação como direito a uma tutela concreta) não faz justiça ao 
seu sistema de pensamento. Do mesmo modo – e correspondentemente 
– que o autor diferencia a abstração da concretude em relação à ação, ele 
o faz com sua explicação para a pretensão. Há a pretensão-ato (aquela 
que guarda semelhança com o ato, propriamente dito, de uma exigên-
cia, algo que “se pretende” – e não necessariamente algo que tenha res-
paldo juridicamente), bem como há a pretensão-poder: um “exigir” que, 
por estar regulamentado e amparado juridicamente, é uma exigência 
válida para com uma conduta alheia380.

Como exemplo definitivo, Henning mostra que em relação à fa-
ceta de pretensão-poder, é correto dizer que ela corresponde à ideia de 

377   HENNING, Ação Concreta..., pp. 33-34.
378   HENNING, Ação Concreta..., p. 43.
379   COUTURE, Fundamentos..., p. 32.
380   HENNING, Ação Concreta..., pp. 34-35.
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“direito subjetivo exigível”, uma vez que “possuir pretensão-poder é ser 
titular do direito subjetivo cuja satisfação pode ser exigida”381. Bom lem-
brar, para uma certeira diferenciação, que, por exemplo, o titular de um 
crédito a termo possui “direito subjetivo” quanto ao crédito referido, mas 
não possui pretensão-poder enquanto o crédito não for, ainda, juridica-
mente exigível, enquanto que o “ladrão” que “exige” a certeira da vítima 
do roubo possui uma pretensão literal (uma pretensão-ato) que obvia-
mente não está juridicamente amparada (e portanto não se caracteri-
za como pretensão-poder). Poder-se-ia exemplificar também quanto a 
alguém que tem um crédito reconhecido, mas deliberadamente não o 
cobra (tendo pretensão-poder desprovida do ato) ou mesmo quando a 
cobrança, no caso, se realiza (havendo as duas pretensões verificadas)382.

Dessa maneira, se vê que o conceito de “pretensão à tutela jurídi-
ca” comporta tanto a ideia nuclear que se coliga à concretude da preten-
são quanto ao direito a ser tutelado, como também o caráter de “estar 
autorizado a exigir auxilio jurídico”383 – que inegavelmente abre o leque 
conceitual para pensarmos também em uma ação como “mera” possi-
bilidade de agere (desprendida do direito subjetivo a ser concretamente 
reconhecido). É por isso que se pode dizer que em Wach a pretensão à 
tutela jurídica adota um caráter de “direito subjetivo público”: é público 
por tender a uma conduta Estatal “devida” ao particular, e subjetivo por 
se destinar a defesa de interesses específicos de um dado sujeito.

É, pois, nesse contexto, portanto, que a mais famosa das teoriza-
ções sobre a concretude da ação versa sobre a polêmica consideração 
de que haveria um “direito à sentença favorável” em relação ao legítimo 
demandante. Necessário que se exponha a mais contundente, e mais 
frequentemente simplista crítica a Wach e aos concretistas que em suas 
teorias se inspiraram: a ideia de que se pode – com base em premissas 
notadamente certeiras – sofismar quanto ao fato de que Wach “não per-
cebeu” que se poderia movimentar uma ação sem ter um direito subs-
tancial que lhe oferecesse cobertura.

Explica Henning, comentando o posicionamento de Wach:

381   HENNING, Ação Concreta..., p. 36.
382   HENNING, Ação Concreta..., p. 36-38.
383   HENNING, Ação Concreta..., p. 41.
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Mas nem sempre o demandante possui pretensão de tutela; 
ele pode, equivocadamente, julgar-se titular de um direito 
subjetivo; pode estar enganado quanto à existência de in-
teresse na tutela; pode demandar de má-fé. Nesses casos é 
evidente que o autor não pode exigir tutela, seguindo-se a 
inexistência de pretensão de tutela que ele afirma existir. Em 
tais hipóteses, a demanda equivaleria à interpelação realiza-
da por quem não tem direito ao ato que exige do interpelado; 
não se trata de exercício de verdadeira pretensão de tutela, 
mas tão somente da integralização de uma hipótese jurídica 
que gera para o estado a necessidade de sentenciar. Enfim, 
estamos em face da res merae facultatis de que já tratamos. 
Entretanto, não há como enganar o contraditório: se o autor 
não pode exigir sentença favorável, o réu pode384.

Por mais que se encontrem incongruências na ideia que Wach 
defendeu ao seu tempo, é perceptível que a singeleza de algumas críti-
cas faz de seu concretismo uma espécie de ingenuidade metodológico-
-teórica que não condiz com a grandeza do autor. Quando situa o “direi-
to” de ação como “direito a uma sentença favorável”, está pressupondo 
a existência de pretensão-poder legítima por parte do autor. A questão 
da sentença de improcedência não fica, simplesmente, não respondida, 
esquivada (ao menos no presente cenário): no caso, haveria, perante o 
contraditório processual, seu reverso, ou seja, o direito a uma sentença 
(im)procedente, diante do fato que sempre haveria, para esse contexto, 
uma tutela da pretensão, ainda que negativa ou coerente com direito 
do demandado (que é seria o verso da pretensão infundada do autor)385.

Logicamente a vinculação – ainda que de forma otimista perce-
bida em caráter remoto – entre a existência de pretensões e/ou direitos 
subjetivos legítimos (de guarida quanto aos postulados da demanda ou 
mesmo de improcedência da mesma) como fatores “condicionantes” da 
análise da ação é, no limite de suas proposições, insustentável. Pensar a 
ação do ponto de vista que traga necessariamente uma obrigatória teo-
rização quanto a algum alicerce coligado ao plano material (“ingênua” 
no sentido de correspondência pandectista com o direito subjetivo ou 

384   HENNING, Ação Concreta..., p. 62.
385   HENNING, Ação Concreta..., pp. 62-64
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mesmo arrojada em relação à tese da pretensão-poder de Wach), é equi-
vocado pelo simples fato de que a dinâmica processual prescinde disso: 
é possível (simplesmente possível) o ingresso com uma ação de conteú-
do absolutamente infundado e ausente de qualquer lastro de realidade 
que obtenha êxito e tutela judicial confirmatória, muito bem se sabe386.

Quanto a esse tipo de problema referido, e quanto a todo o conte-
údo da atividade desenvolvida pelo autor no processo, a explicação com 
base na tese de Wach se mostra dotada de um legítimo ponto cego: se-
gundo Couture, ele reside no fato de que “para superar esse obstáculo, a 
doutrina teve de procurar uma explicação que desse um fundamento único 
à ação vencedora e à ação improcedente”387 – o que, conforme vimos, é 
verdadeiro além de ser válido para apenas para uma sentença que tute-
le o lado vencedor de modo materialmente “correto” (procedência para 
o autor que legitimamente exerceu a pretensão-poder, improcedência 
quando o autor assim não estava amparado, sendo “direito” do réu que o 
interesse autoral não obtivesse êxito).

Uma versão do pensamento concretista mais resistente a esse tipo 
de crítica se desenha com a hipótese trazida por Chiovenda, conforme 
veremos seguindo no estudo.

2.2.3 AÇÃO COMO DIREITO POTESTATIVO – APROXIMAÇÃO À IDEIA DE CHIOVENDA

Outro, se pode assim dizer, momento “marcante” no que diz para 
com a história das ideias relativa ao desenvolvimento do conceito con-
temporâneo de ação foi simbolizado pela concepção de Chiovenda, e em 
especial pela reflexão que debate o caráter de direito potestativo388 desta.

386   Ao comentar as conclusões de Wach sobre a “ação declaratória”, Marinoni lem-
bra que o autor alemão chega a explicitamente constatar que “o direito material 
não é um pressuposto necessário do direito à tutela jurídica”. Diante do contexto da 
assertiva (mero interesse na declaração de existência de uma “relação jurídica”), 
se percebe que Wach não rompe com a ideia básica da ação concreta, embora evi-
dentemente seja uma proposição importante para a separação (possível) entre 
pretensão material e processual. Cf. MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 171.
387   COUTURE, Fundamentos..., p. 35.
388   “Denominam-se ‘direitos potestativos’, também chamados ‘direitos formativos’, 
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Primeiramente é preciso estabelecer algumas diretrizes básicas 
para a análise das premissas envolvendo o famoso conceito trabalhado 
pelo autor. A primeira delas diz para comas raízes do sistema de pensa-
mento chiovendiano. Já a segunda é relativa às diferenciações propostas 
dentro da própria teoria e/ou “escola” onde Chiovenda pode ser agrupa-
do (a dos teóricos concretistas da ação, ainda que com marcantes dife-
renciações em relação a Wach e outros pensadores da temática).

Conforme explica Henning, o ambiente intelectual inicial de 
Chiovenda era uma Itália com fortíssima profusão do modelo jurídico 
francês que evidenciava o estilo legislativo codificador (desde os in-
fluentes Codes que ganhariam a alcunha de Napoleão) e possibilitava a 
presença em voga de uma escola eminentemente exegética de estudos 
voltados para a interpretação quase gramaticalmente limitada das leis.

O autor italiano procura romper com essa realidade tendo grande 
inspiração pelas obras de Wach e dos demais pensadores alemães que 
se debruçavam à época sobre as questões atinentes ao que (hoje) seria o 
“direito processual” (que, vale lembrar ou ainda não existia autonoma-
mente com sua rede de conceitos – se caracterizando por um mero pro-
cedimentalismo, fruto do triunfo, à época, da visão codificadora/exegéti-
ca, ou estava em desenvolvimento extremamente incipiente, recebendo 
tratamento dentre as ideias relativas ao direito civil – veja-se a polêmica 
entre Windscheid e Muther)389. Por isso se pode dizer que Chiovenda 
parte do ponto de vista de Wach e que, com isso, pode ser alocado dentre 
os pensadores que visualizam a ação como “direito concreto”, nas bases 
do que já salientamos supra.

Contudo, a pedra fundamental que possibilita a existência de 
um conceito de ação como direito potestativo é a mesma que diferen-
cia Chiovenda de seu mestre germânico: o papel diferencial do Estado 
frente à relação interpartes que se desenvolve na trama processual é di-
verso: diferentemente de Wach, o autor italiano elabora uma teoria da 

uma classe especial de direitos subjetivos cuja satisfação não depende propria-
mente do cumprimento de um dever do obrigado, ou de uma prestação a ser reali-
zada por este” (SILVA, Curso de Processo Civil..., p. 96).
389   HENNING, Ação Concreta..., pp. 81-85.
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ação concreta sem que haja – pelo Estado – uma “obrigação” em jogo (no 
caso, uma “obrigação” de sentenciar “em favor de quem tenha razão”)390.

De fato, o pensamento de Chiovenda se distancia de outros estu-
diosos que aduzem a ação como “direito concreto” muito pela postura do 
Estado e pelo interesse deste em relação a uma eventual relação substan-
cial anterior e mesmo em relação ao resultado do processo marcado pelo 
conteúdo da sentença.

O Estado – na visão do processualista italiano – “colabora” com 
quem tem (ou teria) “razão” na demanda, mas não por ter nenhum tipo 
de obrigação em relação à sentença substancialmente correta (do ponto 
de vista de um “direito” da parte a ser confirmado processualmente) e 
sim porque tem interesse na “correta” aplicação dos ditames do ordena-
mento jurídico, não podendo simplesmente aplicar a lei de modo arbi-
trário por razão de um “dever”391. Chiovenda reconhece a correspondên-
cia entre a “razão” de quem “tem ação” e o núcleo teórico da construção 
sistemática, mas não a explica e exemplifica à moda da já referida teoria 
concretista comumente assentida. O interesse do Estado na aplicação 
correta da lei preexiste à demanda na espécie e é dele que decorre o 
concretismo da teoria chiovendiana, onde, por via aparentemente anta-
gônica, vai desaguar sua ideia: 

O notável é que a solução do problema está contida no pró-
prio problema. O Estado tem interesse na aplicação do direi-
to; por isso o aplica, proferindo sempre decisões que tomam 
por base o ordenamento jurídico. Em fim: o Estado julga (e 
julga de acordo com a lei) por força de seu próprio interesse, 
não por força de um dever jurídico. A mesma premissa que 
afasta a existência de uma relação jurídica entre o titular da 
ação e o Estado garante a colaboração do Estado para com 
o titular da ação. Já que o Estado tem interesse na aplicação 
da lei, não há uma verdadeira obrigação estatal de aplicá-la; 
mas como o Estado tem interesse na aplicação da lei, ele 
julga nos termos da lei, dando razão a quem tem, de acordo 
com esse ordenamento392.

390   HENNING, Ação Concreta..., p. 79.
391   HENNING, Ação Concreta..., pp. 118-119.
392   HENNING, Ação Concreta..., p. 119.
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O concretismo de Chiovenda se dá na medida em que a relação en-
tre direito substancial e o “ter” ação (a merecer reconhecimento com o 
resultado meritório da demanda, na sentença) é mediada pelo interesse 
estatal em prover a demanda com o resultado adequado ao ordenamen-
to jurídico. O Estado percebe o processo como um meio de atuação do 
ordenamento jurídico. O particular que crê “ter razão” em seu pleito per-
cebe o processo como meio de obter certos efeitos jurídicos favoráveis 
nesse viés. O interesse estatal não terminaria satisfeito com a prolação 
de uma sentença qualquer, mas, sim, pela prolação de uma sentença que 
aplica corretamente os ditames da ordem jurídica vigente393.

É nesse sentido, também, que reside a tentativa de resposta chio-
vendiana para o eterno entrave à tese concretista que reside na questão 
da sentença desfavorável à pretensão autoral: “Em todas as hipóteses, 
a sentença de improcedência atua a lei, pois, no mínimo, produz a cer-
teza jurídica de que o réu não está sujeito à ação do adversário”394. Para 
Chiovenda, a sentença determina (em relação ao seu conteúdo) quem 
realmente faria jus aos efeitos favoráveis relativos à atuação estatal. 
Essa seria a relevância teórica da ação em Chiovenda (sabendo-se que 
o autor, assim como Wach, procura escapar da “armadilha” de um con-
cretismo desavisado e reconhece a existência de um vértice de abstração 
que faz da ação também um poder genérico, sob certo aspecto395): indi-
car o conteúdo correto da sentença de mérito.

Relevados esses parâmetros, se pode ter uma melhor ideia das 
considerações do maestro italiano sobre a mudança paradigmática pro-
posta em relação ao seu conceito de direito potestativo e sua aplicação 

393   HENNING, Ação Concreta..., p. 159.
394   HENNING, Ação Concreta..., p. 149.
395   “[...] tanto Wach quanto Chiovenda reconhecem a existência de dois entes ju-
rídicos diferentes, a ação abstrata e a ação concreta; [...] a ação abstrata tem por 
função justificar o fato de todos poderem por em movimento a máquina judicial, 
e a ação concreta destina-se a justificar o fato de que só uns poucos obtêm pro-
vimentos favoráveis; [...] dada a diferença entre esses entes nas teorias mencio-
nadas, não é apropriada a classificação das teorias da ação em duas espécies 
(teorias abstratas e teorias concretas), pois o que cabe é distinguir as teorias da 
ação concreta das teorias da ação abstrata” (HENNING, Ação Concreta..., p. 167).
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ao estudo da ação. Para o autor, primeiramente é bom esclarecer, um 
direito potestativo deve reunir três características mínimas: (a) o titular 
desse tipo de direito possui, em verdade, um direito quanto à produção 
de um efeito jurídico no qual tenha interesse, bem como o cessar de um 
estado jurídico que lhe é desvantajoso; (b) é um direito exercido median-
te uma manifestação de vontade e, por último, imprescindível ter em 
mente que (c) quem vai figurar no polo passivo em relação ao exercí-
cio desse direito estará sujeito aos efeitos jurídicos produzidos por esse 
exercício, e nunca (em virtude dele) “obrigado” a uma prestação396.

A característica definitiva de um direito potestativo é, para 
Chiovenda, a possibilidade de que, de seu exercício, redunde o nascimen-
to de um novo direito – ou o desaparecimento de uma situação negativa 
(desfavorável) respectiva397. É um direito que ocasiona uma situação de 
sujeição de quem figura no polo passivo, e jamais uma obrigação398.

Vê-se, portanto, o giro produzido pela concepção proposta por 
Chiovenda: sai de cena um concretismo do “direito” de ação moldado sob a 
égide de um processo que “reconhece” um direito subjetivo existente para 
a tutela de uma pretensão veiculada, e entra um direito potestativo que 
procura invocar a aplicação de um ditame da ordem jurídica estatal a fim 
de resguardar tanto um interesse de uma das partes (como efeito) quanto 
o interesse do próprio Estado em solucionar a demanda corretamente.

Não se pode esquecer de que ao defender semelhante posiciona-
mento, Chiovenda coloca a ação como verdadeiro “direito”399 uma vez 

396   HENNING, Ação Concreta..., p. 87.
397   HENNING, Ação Concreta..., p. 89.
398   “Esta circunstância, de poder-se tornar efetivo um poder jurídico por um ato 
de vontade do titular, independentemente da cooperação do obrigado, mas produ-
zindo um efeito contra este e sem que este nada possa fazer para evitar a produção 
de tais efeitos, é que caracteriza, dentro da nova classificação dos direitos, (em 
direitos a uma prestação, absolutos ou relativos, reais ou pessoais, e direitos potes-
tativos), os chamados direitos potestativos)” (COUTURE, Fundamentos..., p. 35).
399   “Com o tema da lesão dos direitos está em estreita conexão o tema da ação, no 
sentido de que a ação é um dos direitos que podem fluir da lesão de um direito; e 
eis como aquela se apresenta na maioria dos casos: um direito por meio do qual, 
omitida a realização de uma vontade concreta da lei mediante a prestação do 
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que em seu sentir, ideias contrárias só poderiam pensar a ação como 
uma reles possibilidade de agir, uma vez que “ter um direito” pressupõe 
algo de proveitoso. Não há um “direito” (de ação, por exemplo) sem que 
haja uma situação de proveito (ou a cessação de uma desvantagem) a 
lhe ensejar. Reside aqui mais um ponto de corte entre o que um con-
cretista como Chiovenda entende por ação e a noção “abstrata” que ele 
mesmo assume existir (mas como mera possibilidade fática – acionar, 
ingressar em juízo)400. A ação seria o “poder de realizar o evento ao qual 
está condicionada a atuação da lei”¸ consiste em um “direito” potestativo 
que representa o “poder de produzir certos efeitos jurídicos mediante uma 
manifestação de vontade”401.

Conforme vemos na explicação de Silva, a manifestação de vontade 
do interessado pode invocar a atuação do órgão estatal que deva realizar a 
atuação da lei. Isso ocorre quando a “atuação da vontade da lei” não se dá 
no próprio corpo social perante os expedientes conformes dos membros 
da comunidade jurídica. A essa manifestação volitiva do interessado na 
atuação da lei em determinado aspecto, na lógica de Chiovenda, dá-se o 
nome de ação processual (direito potestativo por excelência)402.

A contribuição fundamental do autor, nesse aspecto foi sepultar 
de vez qualquer ideia antiautonomista (por mais que coligasse essa ação 
processual ao fato de que o “poder” para invocar esse “atuar” da lei era 
verificado legitimamente apenas diante de um “titular de um direito 
subjetivo material” quanto aos efeitos da “atuação”): a ação, por si só, 
não podia ser confundida com o próprio direito subjetivo do sujeito de-
mandante a ser pedra de toque da potesta, ou seja, do “direito” de acionar 
para que os efeitos do atuar estatal sejam favoráveis a esse demandante 
(conclusão similar à que Wach atingira quando classifica a pretensão à 

devedor, se obtém a realização daquela vontade por outra via, a saber, mediante 
o processo” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Vo-
lume 1: As relações processuais. A relação processual ordinária de cognição.  
Trad. J. Guimarães Menegale. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1969. pp. 20-21).
400   HENNING, Ação Concreta..., pp. 98-99.
401   HENNING, Ação Concreta..., p. 109.
402   SILVA, Curso de Processo civil..., pp. 96-97.
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tutela jurídica – Rechtsshutzanspruch – enquanto direito secundário e 
independente do direito subjetivo material do “pretendente”)403.

2.2.4 AÇÃO COMO DIREITO ABSTRATO – APROXIMAÇÃO À IDEIA DE AÇÃO COMO ESPÉCIE DO 
DIREITO DE PETIÇÃO (COUTURE)

Dito tudo quanto às principais teorias concretistas relativas ao 
“direito” de ação, por mais que algumas opiniões contrárias às exposi-
ções (especialmente às trazidas por Wach) pequem por uma demasiada 
rapidez na crítica a alguns de seus postulados, não há como negar que, 
ao fim, há, nelas, um posicionamento quanto a uma das mais traumáti-
cas questões relativas a esse debate: a relação entre o direito substantivo 
(presumivelmente anterior e configurado) e o direito processual. E não 
parece o mais correto404.

Couture – cauteloso – admite, com Wach, que a ideia da res merae 
facultatis que aparta completamente a ação de todo e qualquer lastro 
substancial é incompleta e conduz a um conceito pernicioso. Porém é 
igualmente crítico da ideia de “sentença favorável” (nos termos em que 
a proposição fora apresentada) e o “direito” a ela como eixo temático 
do conceito, uma vez que isso é, ao fim e ao cabo, disfarçar uma indi-
ferenciação (entre direito subjetivo à prestação – material – e o direito 
subjetivo – público – de ação). É a fronteira-limite onde a noção concre-
ta do “direito” de ação cede terreno à noção abstrata. E não parece que 
Chiovenda possa estar livre da mesma crítica405.

403   SILVA, Curso de Processo Civil..., p. 97.
404   Refere-se aqui uma “ordem” que é baseada na profusão das teorias menciona-
das, o que, é sabido, não necessariamente reflete com exatidão a ordem “crono-
lógica” das publicações dos estudos pelos autores. Silva segue essa mesma linha, 
alertando, por exemplo, que trabalhos como o de Degenkolb foram inclusive pu-
blicados anteriormente aos de Wach. Cf. SILVA, Curso de Processo Civil..., p. 98.
405   “Segue-se que, em Chiovenda, só tem ação aqueles que fazem jus a uma senten-
ça favorável. Por conseguinte as demandas fundadas são o exercício de ação; as 
demais consistem em exercício de mera possibilidade de agir” (HENNING, Ação 
Concreta..., p. 99). Devem, logicamente, ser consideradas as diferenças dos con-
ceitos como “fazer jus à sentença favorável” dentre o esquema proposto pelo 
autor. A nosso ver, ainda assim a crítica, nos termos ora propostos, é cabível.
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Não há como negar que o direito de ação (de ingresso com uma ação) 
é passível de ser exercido sem qualquer direito subjetivo válido que lhe sir-
va de ponto de apoio: “A ação entendida como direito abstrato é, portanto, 
em sua forma mais sutilmente processual, o direito de expor pretensões, de 
que estas sejam ouvidas, e de que sejam, eventualmente, acolhidas”406. 

A teoria da abstração do direito de ação é, pois, tanto um “rompi-
mento” natural relativo às construções teóricas em voga anteriormen-
te analisadas, quanto um grito final coligado à autonomia processual: 
é a ação manejada de forma absolutamente independente de qualquer 
vínculo ou vulto necessário de relação substancial a lhe oferecer susten-
táculo407. Ou seja, um “direito” dotado de generalidade, abstração, “exer-
cível mesmo quando não se ostente a titularidade de direito subjetivo ma-
terial, merecedor de tutela jurisdicional”408. E não se está a falar de uma 
diferenciação técnica (como para Chiovenda) entre tipos de ações que 
prescindem ou não de um direito subjetivo, e sim de libertar completa-
mente o conceito de ação da necessidade de existência de um interes-
se “legítimo” de qualquer ordem, a lhe servir de espinha dorsal. Não há 
nem o amálgama pandectista nem mesmo a arrojada “decorrência” chio-
vendiana que apregoa autonomia sem desvinculação total substancial, 
que era, como ressalta Leone, simbolizado por: [...] “la concepción que 
descomponía el derecho subjetivo en un momento substancial, constituido 
por la utilidad garantizada por el derecho, y un momento formal, consti-
tuido por el medio previamente dispuesto para la constitución de dicha 
utilidad garantizada por el derecho, es decir, la acción”409.

A ação passa a ser vista (até pela questão da “dignidade processu-
al” própria) como elemento relativo à invocação da tutela jurisdicional, 

406   COUTURE, Fundamentos..., pp. 36-37.
407   “Esta concepção, surgida como natural reação contra as correntes de pensa-
mento que definem o direito de ação como um direito à tutela jurídica, teve ne-
cessidade de ir enfrentando, com o correr do tempo, uma série de refutações que 
visavam impugnar sua evidente generalização. Comparada com o caráter excessi-
vamente concreto da teoria anterior, esta tem, sem dúvida, o defeito de ser exces-
sivamente genérica” (COUTURE, Fundamentos..., p. 37),
408   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 67.
409   LEONE, Tratado de Derecho Procesal Penal. I – Doctrinas Generales…, p. 115.
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mas, diferentemente do conceito concretista para essa tutela (e a preten-
são que lhe é atinente), aqui vê-se uma possibilidade de invocar o juízo 
como direito que a todos pertence (decorrente da própria existência de 
“personalidade jurídica”): exigido, apenas, é que o demandante procu-
re defender algum interesse seu que tenha possibilidade de resguardo 
pelo direito objetivo. O resultado de procedência ou improcedência dos 
pedidos do autor da ação seriam indiferentes para a configuração do 
exercício e para a caracterização fundamental do direito.

Não se pode negar que as concepções concretistas terminam por 
promover uma justificação de existência que sonega diálogo com pro-
blemas de verificação prática de situações-limite. E o faz com a simples 
elaboração de um conceito de ação que desvincule a faculdade de agir 
(agere) de um conteúdo teórico diverso, que, por sua vez, esse último, 
termina sendo “salvo” pela ideia de que é a partir dele (ao reverso) que se 
determinará “quem possuía”, genuinamente, ação. 

O fato de – com base em Wach e, mais propriamente, Chiovenda 
– se dizer que o conteúdo de procedência ou improcedência de uma de-
manda vai reforçar a ideia de que demandado ou demandante estavam 
legitimados ou não para esse exercício soa, de certa maneira, caricato, 
em um determinado aspecto. Noções como uma decisão cujo conteúdo 
vai conferido em prol dos pleitos de quem notadamente não tem amparo 
em um interesse legítimo e/ou (usando a ideia de Chiovenda) não me-
rece de forma alguma o respaldo estatal enquanto aplicador do “orde-
namento jurídico” são um dado doloroso de realidade que segue inexpli-
cado à luz das ditas teorias (em que pese, novamente advertirmos, que 
para uma crítica leviana e rasa, no quesito, os autores, ao contrário do 
que se pensa, estavam fortemente preparados teoricamente).

É justamente esse dado de realidade que trai as teses concretistas 
– mesmo em suas mais arrojadas elucubrações – e termina por guinar as 
luzes para aquele vértice da ação que mesmo os defensores das teorias 
concretas nunca negaram: o caráter de ação como mero agir, como mera 
faculdade de agir. A configuração do “direito” de ação ganha uma revigo-
ração do conceito de “direito subjetivo público”: diferentemente da ideia 
chiovendiana, no entanto, autores como Plósz410 e o próprio Degenkolb 

410   Muito embora Plósz tenha teorização diferente de Degenkolb, inclusive para 
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visualizam esse direito como não coligado a uma pretensão paralela re-
lativa ao “direito a uma sentença favorável” ou à “tutela jurídica” da ma-
neira supra descrita. É um “direito”, aqui, público (genérico, conferido a 
todos, indistintamente) e subjetivo (no que diz para com a possibilidade 
de o sujeito botar uma demanda em causa perante a ordem jurisdicio-
nal – obrigar o Estado a “prestar jurisdição”). Não é preciso nenhuma 
correlação com qualquer interesse, pretensão, “razão” (na contenda) ou, 
mais propriamente, “direito material”411 no que diz para com o interesse 
defendido para que haja o exercício da ação412.

O que “obrigaria” o réu a participar do processo era, para 
Degenkolb, um “direito de agir” – explica Marinoni – que não guarda ne-
nhuma relação necessária com algum direito material (muito embora o 
autor se mantenha firme na ressalva de que, apesar de não ser necessa-
riamente fruto de um legítimo interesse, o “direito” de ação deve ser exer-
cido dentro de bases legais – não se podendo demandar quanto a algo 
que não possa obter guarida do ordenamento ou que lhe contrarie413).

Uma versão mais “radical” da teoria se encontra em Mortara414, 
para quem a ação (o “direito” de) se funda na “mera afirmação de exis-

acabar aceitando a existência de um klagerecht nos moldes abstratos e também 
de um “direito de ação” relativo à pretensão material, aproximando-se, aqui, de 
Chiovenda. Cf. MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 169.
411   “Pouco importa que o autor tenha ou não tenha razão. O processo existirá em 
ambos os casos. O que cumpre é que ele tenha ação, que tenha o direito de agir, 
compreendido como o direito de forçar o réu a entrar em juízo para compor a lide 
(daí o nome do livro de Degenkolb)”, explica Tornaghi, em referência à Einlassun-
gzwang und Urteilsnorm, ou “Ingresso Forçado (em juízo) e Norma Judicial”. Cf. 
TORNAGHI, Instituições de Processo Penal..., p. 272.
412   SILVA, Curso de Processo Civil..., p. 98.
413   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., pp. 169-170.
414   “Chi esercita un’azione civile manifesta l’opinione di possedere un diritto (sub-
biettivo) e di averne sofferta tale violazione che legittima l’ezercizio di un’azione 
civile [...] Ciò è tuttavia lontano dal significare che chi esercita l’azione sai o abbia 
sicura coscienza di essere veramente investito d’un diritto e vittima della violazio-
ne del medesimo. Il fenomeno in cui ha fondamento naturale l’azione giudiziaria 
è un contrasto fra due o più soggetti, i quali affermano, in sensi opposti, ed in re-
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tência do direito”, sendo que nenhum aporte de consciência ou boa-fé (e 
muito menos um direito material antecedente) lhes são sustentáculos 
necessários. A interessante visão de Mortara afirma que não se pode 
pensar em direito enquanto não haja uma sentença favorável que lhe 
confira existência, sendo que se discutem no processo pretensões – e a 
afirmação de uma negação ou de conflito entre pretensões é o suficiente 
para outorgar a alguém o direito de ação. Sendo assim, “o direito de agir 
nada tem haver com o reconhecimento material” (em nenhum momento 
– antecedente ou precedente)415.

Logicamente a noção não escapou de críticas, sobretudo quanto à 
ideia de que essa visão de ação a tornaria indiferenciada de uma espécie 
de “direito cívico” de petição à esfera estatal e nada mais. Não parece, con-
tudo, que haja algum equívoco nisso416 nem em aprimorar a ideia para ver 
o “direito” de ação enquanto uma espécie de um gênero representado pelo 
direito de petição ao Estado417, sobretudo um direito de exigir um pronun-
ciamento jurisdicional quanto algo que afirma ser seu direito.

É lógico que Couture e outros defensores dessa ideia estavam bem 
cientes dessa crítica e o processualista uruguaio inclusive apresenta a 

lazione a un medesimo oggetto, una opinione e una condotta che ciascuno rispet-
tivamente crede, o pretende essere conforme alla norma giuridica e protetta da 
essa” (MORTARA, Lodovico. Commentario de Codice e delle Leggi di Procedura 
Civile. Volume II. Della competenza i principii generale della procedura. 3. ed. Mi-
lano: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi. 1910. pp. 534-535).
415   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 170
416   “El derecho a acudir ante los Tribunales, ya sea concreto o abstracto, frente al 
particular o frente al Estado no es, evidentemente, un derecho de naturaliza pro-
cesal, sino un supuesto del proceso, que permanece fuera de él, y que se acantona, 
bien en el terreno civil, bien en el terreno político, quizá en ambos, sin poder, por 
ello, funcionar como clave explicativa de las cuestiones de orden procesal estricto” 
(GUASP, Derecho Procesal Civil..., p. 205).
417   “A nossa opinião consiste, substancialmente, em vincular a ação civil ao gênero 
dos direitos de petição. E essa vinculação não se pôde conseguir a não ser depois 
que a doutrina, como aconteceu nos últimos anos, avançou bastante em suas in-
vestigações acerca da ação [...] Esta tese constitui, na nossa opinião, algo como o 
fim de uma jornada” (COUTURE, Fundamentos..., pp. 53-54).
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discussão: a ação é um direito abstrato, fundamentalmente (ainda que 
Couture não ache apropriado o termo), que é regulada pela lei proces-
sual, mas se assenta como uma “forma típica do direito constitucional de 
petição”418. Como ele próprio diferencia:

Já foi dito que esta tese confunde o direito de ação com o di-
reito de demandar, quando, em verdade, um e outro consti-
tuem poderes jurídicos diferentes [...] Fica, em consequência, 
para ser dirimida, a questão do conceito. Que exista um direi-
to, a que chamaremos, por agora, material ou substantivo, o 
qual assegura ao indivíduo determinados bens da vida, é fora 
de dúvida. Que exista um poder jurídico de apresentar-se 
ante os órgãos jurisdicionais para pedir proteção para esses 
bens da vida, tampouco é discutível. Pois bem: será necessá-
rio criar no sistema de direitos um “tertium genus”, que não 
seja nem o direito substantivo, nem o direito processual de 
demandar ante a autoridade? Não nos parece419.

O autor aduz que a ação (que compete tanto a quem “tem” ou mes-
mo “não tem” razão de demandar) é um poder jurídico destinado a obter a 
atividade estatal (jurisdicional), visando à declaração coativa de um direito. 
A ação deve ser entendida no seu caráter jurídico e a confusão conceitual e 
léxica quanto ao termo deve ser solvida optando-se ou por um conceito que 
– fazendo jus aos concretistas (para Couture, um último sopro da ideia civi-
lista de “direito material em movimento”) – considere que a ação compete 
aos que “tem razão”, ou por um conceito de ação (opção do autor) que afaste 
totalmente essa ideia do direito material, se mostrando como uma espécie 
do direito fundamental do cidadão de invocar a atuação do Estado420.

2.2.5 AÇÃO ABSTRATA E TEORIA ECLÉTICA – APROXIMAÇÃO À IDEIA 
 DE AÇÃO EM “DOIS TEMPOS”

Couture explica que mesmo defensores de uma ideia de abstração 
do direito de ação, como Degenkolb, se viram forçados a amenizar a te-
orização para evitar os excessos da generalização total:

418   COUTURE, Fundamentos..., p. 53.
419   COUTURE, Fundamentos..., pp. 54-55.
420   COUTURE, Fundamentos..., pp. 55-56.
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O direito de ação, disse ele, é, efetivamente, anterior à deman-
da e se exerce mediante esta. Mas só se entende que pertence 
a quem possa sinceramente afirmar a existência de uma nor-
ma legal; exige-se uma justa esperança de ter direito421.

Tucci ainda coloca que Degenkolb veio, nessa esteira, a aderir pos-
teriormente à formulação de Wach, entre outras coisas por passar a crer 
que “[...] se concebe como ação a pretensão de obter, contra o adversário, 
um resultado favorável no processo”422. Justamente para responder às crí-
ticas que advieram das possibilidades generalistas extremas, Degenkolb 
reformula sua ideia para sustentar que na prática a ação não é um sim-
ples “direito abstrato”, mas sim uma “capacidade jurídica de obter contra 
o adversário uma decisão favorável em juízo”423.

É bem verdade que, diante do que se disse a respeito da ideia de 
ação como derivado do direito constitucional de petição, em Couture, as 
noções “amenizadoras” de Degenkolb ora colocadas podem parecer er-
rôneas e não merecedoras de adesão. Afinal, como lembra Marinoni, na 
ideia de Couture, “o direito de ação não tem qualquer dependência do reco-
nhecimento do direito material”, sendo que ainda, para o uruguaio, “a tese 
de que, para o exercício da ação, o autor deve supor, dotado de boa fé, que o 
seu direito material foi violado (sustentada por Degenkolb e Plósz) não tem 
qualquer procedência, pois mesmo os que conscientemente sabem que não 
possuem qualquer direito têm abertas as vias de acesso à jurisdição”424.

Parece, no entanto, que a ideia de uma “consciência” ou mesmo 
de uma “expectativa” de direitos ou ainda de uma “boa-fé” não parecem 
absolutamente ausentes do pensamento de Couture, senão que são tra-
tadas em considerações distintas. A ideia de uma ação como espécie 
do direito de petição simplesmente isola um conceito eleito de ação que 
– comprovadamente – diz mais para com a característica de ela ser age-
re de invocação (constitucionalmente garantida) do que para conside-
rações que procuram “salvar” ou “aproveitar” o espólio civilista. E só. 
Couture simplesmente trabalha o direito de ação em uma perspectiva 

421   COUTURE, Fundamentos..., p. 37.
422   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 68.
423   COUTURE, Fundamentos..., p. 37.
424   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 174.
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diversa que filtra a ideia de qualquer influência nativa da raiz pandectis-
ta e propõe um ceticismo (correto, em nosso sentir) quanto à ideia de se 
perceber o direito material como pressuposto, de alguma espécie ou em 
algum grau, para o debate sobre a ação.

De fato, ao invés de extrair a ação de uma fonte civilista ou me-
ramente processual, Couture situa esse nascedouro na política e mais 
notadamente na ideia de democracia constitucional. Por isso que sua 
preocupação não e a de estabelecer coligações dentre um conceito de 
ação para elementos como o direito material e as várias faces que o re-
conhecimento processual desse pode admitir. Contudo, não nos parece 
que Couture esteja totalmente despreocupado quanto ao “resultado” 
processual. Ele apenas parece dividir as questões, sendo que o “direito” 
de ação tem uma matriz distinta, mas pode muito bem ter seus mean-
dros “regulados” pela lei processual425.

Ocorre, pois, que um puro e simples abstratismo não parecia satis-
fazer nem mesmo aquela parte da doutrina que consagrava o “direito” de 
ação para além do insustentável concretismo de raízes romanistas. Que a 
ação, grosso modo, é um direito à atividade jurisdicional, não parece haver 
maiores dúvidas. A necessidade, porém, de um arrojo técnico para essa 
definição fez com que alguns autores – e, por todos, Liebman – se debru-
çassem sobre o tema para elaborar um conceito que voltasse a gravitar em 

425   “Ante o judiciário, o direito de petição assume uma feição particular. En-
quanto que perante outros poderes ele apenas configura uma relação entre o 
particular e a autoridade, perante o judiciário ele envolve a um terceiro, que se 
vê assim, ainda que contra a sua vontade, incluído na petição. Esta circunstân-
cia explica que, tradicionalmente, e muito antes mesmo do direito de acesso aos 
tribunais ser classificado entre os direitos de petição, o debate forense tenha sido 
regulamentado mediante a lei processual, e se tenha criado para o poder público 
o dever jurídico de pronunciar-se a respeito da pretensão. A existência de uma 
lei regulamentar, como a lei processual, e o dever jurídico de decidir a contro-
vérsia, que constitui o correlativo por parte do poder público, foram sempre as 
características dominantes do ato jurisdicional. A existência daquela mesma 
lei regulamentar, e da sentença  como ato de pronunciamento do poder público, 
foram, provavelmente, as razões decisivas de que a ação civil tivesse historica-
mente uma vitalidade muito maior que a petição perante o poder legislativo ou 
perante o poder administrador” (COUTURE, Fundamentos..., p. 51).
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torno do direito processual (sem que o caráter de direito público à invoca-
ção da atividade jurisdicional fosse negaceado). É essa a premissa básica 
do que se passou a chamar teoria eclética do “direito” de ação426.

Explica Silva que a doutrina de Liebman procurou satisfazer as 
insuficiências do conceito abstrato, procurando dosar sua medida – 
mas sem retrocesso aos padrões concretistas, partindo para outro viés: 
o de separar o ““direito” de ação (petitório) do direito “processual” de 
ação. A ação é, sim, o direito subjetivo (público) no sentido de poder 
de invocação do Estado jurisdicional. Mas é também o direito de todo 
cidadão de obter uma decisão meritória que componha um conflito de 
interesses representado (no processo civil) pela “lide”. Dessa maneira, 
mantém-se a ideia de que o direito para com um agere está outorgado 
a todo cidadão (tendo ou não “razão” naquilo que expõe). Contudo só 
haverá uma genuína ação processual quando estivessem demonstradas 
certas condições que permitissem uma decisão efetivamente jurisdi-
cional para a contenda427.

Liebman aparta aquilo que Couture chamaria de direito de petição 
como um direito de ação visto no plano constitucional (direito de provo-
car a atuação estatal – sentido amplo428) do que propõe ser o direito pro-
cessual de ação, igualmente abstrato (independentemente da existência 

426   “Sendo, como vimos, inerte a jurisdição, a ‘ação’ processual corresponde ao agir 
daquele que pede a tutela estatal, que a porá em movimento. Portanto, se o Estado 
prestou jurisdição é porque alguém exerceu ‘ação’, ou seja, porque alguém, a quem 
se dá o nome de autor o provocou para que o mesmo prestasse tutela jurisdicional. 
De igual modo, se alguém exerceu ‘ação’, terá necessariamente desencadeado a 
atividade jurisdicional. Havendo exercício de ‘ação’, terá havido desempenho de 
atividade jurisdicional. Até esse ponto, ‘ecletistas’ e partidários da doutrina do 
‘direito abstrato de ação’ não divergem” (SILVA, Curso de Processo Civil..., p. 99).
427   “Se algum defeito existente na relação processual, ou algum requisito prévio 
porventura não satisfeito pelo autor, relativamente ao direito posto em juízo, im-
pedir que o magistrado julgue o meritum causae, a decisão que encerre tal pro-
cesso não será verdadeiramente jurisdicional. E não tendo havido, nesta hipótese, 
desempenho de função jurisdicional, exercício de ‘ação’ igualmente não houve” 
(SILVA, Curso de Processo Civil..., p. 100).
428   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 174.



244

PROCESSO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL

de “razão” pelo demandante), porém condicionado a certos pressupos-
tos denominados “condições da ação”429.

Conforme segue explicando Silva, sob o olhar da dita teoria eclética:

[...] ultrapassando o primeiro momento, aquele em que o juiz 
investiga a respeito da regularidade da relação processual, 
dando como existentes, ou como inexistentes, os denomina-
dos pressupostos processuais – necessários à regularidade for-
mal da relação processual, tais como a capacidade processual 
das partes e sua correta representação na causa -, haverá ele 
de passar a um estágio subsequente, que a doutrina conside-
ra intermediário entre o julgamento das questões formais ati-
nentes à relação processual e a apreciação do mérito da causa, 
propriamente dito, averiguando, então, neste momento, se 
estão ou não presentes as denominadas condições da ação430.

Assim, vê-se que – muito embora prescindindo do dado de realidade 
que “obrigatoriamente” coliga a ação ao “ter razão” ou “obter uma senten-
ça favorável/não desfavorável aos seus interesses” – Liebman estabelece 
na ação uma relação com uma situação concreta: “Isso não quer dizer que 
a ação dependa do reconhecimento do direito material ou de uma sentença 
favorável. A ação constitui apenas direito ao julgamento do mérito e, portanto, 
é satisfeita com uma sentença favorável ou desfavorável ao autor. O que impor-
ta, para a configuração da ação, é a presença de suas condições [...]”431.

Para que o presente e breve passeio pelo desenvolvimento do con-
ceito do “direito” de ação não se mostre deficiente, antes de se promover 
considerações acerca da natureza jurídica do exercício da ação proces-
sual penal, é necessário que se investigue (ainda que de modo rápido e 
prévio) esse tema que retornará a ser alvo de considerações no terceiro 
capítulo vindouro: as ditas condições da ação, primeiro na hipótese da 
teoria eclética com origem em Liebman e posteriormente tanto na re-
cepção como também na crítica doutrinária processual penal:

429   SILVA, Curso de Processo Civil..., p. 101.
430   SILVA, Curso de Processo Civil..., p. 105.
431   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 175.
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2.2.5.1 EXCURSUS (I): AS CHAMADAS “CONDIÇÕES DA AÇÃO” NA TEORIA  
ECLÉTICA DA AÇÃO PROCESSUAL CIVIL

A divisão inicial (e posteriormente modificada) proposta por 
Liebman para as chamadas condições da ação432 trazia uma definição 
tripartite que era representada pela legitimidade ad causam, pela possi-
bilidade ( jurídica) do pedido e o interesse de agir.

No que diz para com o interesse de agir, a ideia da construção te-
órica de Liebman é como um interesse secundário ante aquele princi-
pal relativo à demanda: “decorre da necessidade de obter através do pro-
cesso a proteção do interesse substancial”, conforme comenta Marinoni. 
Ou seja: um (suposto) direito de crédito lesado pelo não pagamento 
de uma dívida (valor monetário devido – interesse substancial) gera 
para o dito “credor” a possibilidade de ação processual para sujeitar 
o (suposto) “devedor” aos efeitos do processo, em uma demanda que 
genuinamente merece exame jurisdicional (no caso, possuindo o au-
tor igualmente o interesse de agir em juízo contra o dito devedor)433. 
Em nada se refere, portanto, ao mérito da causa, e sim à existência 
de uma “situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede 
para debelá-la mediante a aplicação do direito”, relação, essa mediada 
pela utilidade do provimento como fator decisivo para proteger juri-
dicamente o interesse lesado434. Como explica Silva, o interesse de agir 

432   “O pedido do autor, para merecer a atenção do juiz, deve oferecer alguns re-
quisitos, cuja falta autoriza o juiz a recusar-lhe o conhecimento. As condições da 
ação, portanto, são os requisitos que a lide deve possuir para poder ser julgada. 
Eles dizem respeito às relações entre a lide e o conflito de interesses que a fez sur-
gir, porque a lide só pode ser decidida se for adequada e apropriada àquele con-
flito” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. 2 ed. São 
Paulo: J. Bushatsky, 1976. p. 124).
433   “L’interesse ad agire è perciò un interesse processuale, secondario e strumentale 
rispetto all’interesse sostanziale, ed ha per ogetto il provvedimento che si domanda al 
magistrato, come mezzo per otenere il sodisfacimento dell’interesse primario, rimasto 
leso dal comportamento della controparte, o più genericamente dalla situazione di 
fatto oggettivamente esistente” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di Diritto Proces-
suale Civile. 1. Ristampa della quarta edizione. Milano: Giuffrè, 1984. pp. 136-137).
434   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 176.
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como “condição” da ação “define-se como a necessidade que deve ter 
o titular do direito de servir-se do processo para obter a satisfação de 
seu interesse material”435, ou seja: deve haver tanto idoneidade do pro-
vimento solicitado via petição ao Estado para com o fim pretendido 
(utilidade da ação processual frente à expectativa de resultado) como 
também a necessidade de tutela jurídica da medida pretendida. 

Como ensina o próprio Liebman, a utilidade e a necessidade são 
avaliáveis quanto o autor precisa ver concedido o objeto de seu plei-
to para ver reconhecido e/ou satisfeito o aludido direito substancial. 
Sendo que, diante da manifesta inexistência de conflito quanto aos 
direitos trazidos à baila, ou se o pedido do autor é relativo a um plei-
to que é inútil na resolução desses conflitos, ou, ainda, se não é ade-
quado para resolvê-los, o juiz deve recusar-lhe o exame meritório por 
ausência de interesse436. Nas palavras de Tucci, comentando a tese de 
Liebman (e com igual apoio em Chiovenda), pois, o interesse de agir 
existiria sempre e somente quando “somente possa ser concedido por 
obra de órgão jurisdicional, de forma que sua falta implique verdadeiro 
impedimento ao exercício de faculdades processuais”437.

No que diz respeito à legitimidade ad causam, a problemática 
consistiria em identificar o portador de um interesse de agir (no que 
diz para com uma dada situação fática) – sendo esse legitimamente 
ativo – em relação àquela pessoa frente a qual possa se verificar essa 
legitimidade – sendo essa última, por conseguinte, legitimamente pas-
siva ante tal interesse438. Aquele que se crê titular de um direito e aquele 
contra quem esse referido direito supostamente existe são as partes 
legítimas do processo a ser instaurado e havendo o mencionado inte-
resse (ou genuína possibilidade de fazer valer o direito de petição para 
uma ação processual que se mostre útil e necessária para o atingir de 
um provimento que vise uma situação/direito substancial, mediata), 
ele necessariamente é direcionado contra alguém que o fez surgir. É 

435   SILVA, Curso de Processo Civil..., p. 106.
436   LIEBMAN, Estudos sobre o processo civil brasileiro...,p. 125.
437   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 94.
438   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 176.
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exclusivamente contra quem se possua o interesse que se é ativamente 
legítimo para movimentar a ação439.

Por fim, cabe analisar essa dita condição da ação que primeiro 
fora consagrada, e depois suprimida (ou melhor: incorporada) na teoria 
liebmaniana que é a chamada possibilidade jurídica do pedido440: como 
sua nomenclatura sugere, seria conditio sine qua non para a existência 
de uma ação o fato de a mesma objetivar não apenas uma tutela útil e 
necessária de um interesse verificado entre partes legítimas, mas tam-
bém que a mesma tivesse ingresso mediante uma pretensão veiculada 
por um pedido que pudesse ter amparo jurídico441.

Vale lembrar que Liebman posteriormente aduz uma reformula-
ção na proposta e exclui a possibilidade jurídica do pedido como con-
dição da ação em si, alocando a hipótese também dentre o conceito de 
interesse de agir442: para o autor, haveria (a partir de então) de ser con-
siderada como carente de interesse uma ação cuja propositura se emba-
sasse no postular de um provimento que não tem hipótese de receber 

439   “La legitimazione, come requisito dell’azione, è una condizione del provvedi-
mento di merito sulla domanda; indica dunque, per ciascun processo, le giuste 
parti, le parti legittime, cioè le persone che devono essere presenti, affinchè il giudi-
ce possa provverde sopra un datto oggetto” (LIEBMAN, Manuale..., p. 139).
440   “Por Possibilidade Jurídica entendo a possibilidade para o juiz, na ordem jurí-
dica à qual pertence, de pronunciar a espécie de decisão pedida pelo autor” (LIE-
BMAN, Estudos sobre o processo civil Brasileiro..., p. 124).
441   “Na ordem da enunciação, tem-se a possibilidade jurídica do pedido como a 
adequação do pedido do autor à ordem jurídica a que o juiz é submisso, de sorte 
a poder pronunciar a espécie de ato decisório por aquele solicitado. Devem, com 
efeito, coincidir o fato narrado na petição inicial e a norma de direito aplicável; 
isto é, o pedido formulado na postulação proemial deve ser admitido ou não veda-
do pelas normas materiais, integrantes do ordenamento jurídico” (TUCCI, Teoria 
do Direito Processual Penal..., p. 92).
442   “Cadute le azioni tipiche, vincolati ai singoli rapporti giuridiche sostanziali, 
esso à l’elemento caratteristico dell’azione, quello su cui l’ordine giuridico misura 
l’idoneità della fattispecie dedotta in giudizio a formare oggetto dell’attività giu-
risdizionale e quindi la domanda como conforme agli scopi del diritto e pericó 
meritevole di essere presa in esame” (LIEBMAN, Manuale..., p. 138).
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tutela legal, ou mesmo vislumbre uma tutela de algum interesse e/ou 
algo contrário ao ordenamento443.

2.2.5.2 EXCURSUS (II): A RECEPÇÃO PROCESSUAL PENAL DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO

Tomando a doutrina liebmaniana como paradigma (sendo a 
mesma, em sua versão inicial, adotada pelo Código de Processo Civil 
brasileiro444, inclusive – e com certa possibilidade de similitude, ou 
tentativa de – em relação ao já revogado Art. 43 da redação original do 
Código de Processo Penal, como em breve ganhará comento), alguma 
autorizada doutrina pátria passa a realizar uma verdadeira adaptação 
dos conceitos para identificar (e ao mesmo tempo pormenorizar, em 
algum grau) o que seria a versão processual penal das condições da 
ação típicas da teoria eclética.

Há, sem dúvida, que se ressaltar, a pesada influência que a teo-
ria geral do processo e a visão “unitária” processual exercem aqui e tor-
nam não apenas “plausível” a adaptação de parte dos ensinamentos 
de Liebman para a esfera processual penal, como ganha ares de visão 
“dominante” por muito tempo no cenário acadêmico pátrio. Basta ver a 
justificativa exarada por Frederico Marques em seu Tratado e perceber 
que há coerência na construção relativa às condições da ação penal sob 
esse enfoque (desde que se assuma – e aqui, no presente trabalho, não é 
o caso – algumas premissas relativas à “lide” penal e ao caráter “punitivo” 
da “pretensão” no processo penal)445.

443   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., p. 175.
444   Veja-se, em seu Artigo 267, inciso VI: “Extingue-se o processo, sem resolução de 
mérito: [...] quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possi-
bilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual”.
445   Assumindo a existência de uma “lide penal” verificada na contraposição do 
direito à liberdade e à “pretensão punitiva” contida na ação penal, Frederico 
Marques faz o elogio da teoria geral e/ou unitária, aduzindo que as críticas so-
fridas por essa mesma corrente teórica não teriam o condão de fissurá-la. Em 
defesa da tese, o autor reforça os argumentos com os próprios pilares teóricos 
da mesma, tomando-os por base inafastável, concluindo, entre outras coisas, 
que o Processo Civil e o Processo Penal “[...] têm o mesmo conteúdo finalístico e 
o mesmo caráter instrumental”, e, sendo assim, não havendo razão “para que se 
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Enfim.
Em Tucci, a acoplagem processual penal da possibilidade jurídi-

ca do pedido446 se daria “quando o pleito do autor se enquadra no direito 
material normativo, ou seja, quando o pedido formulado se afina com nor-
ma do ius positum penal”447. O autor coliga, portanto, a dita condição, 
na esfera penal, à ideia da vedação da formação de uma opinio delicti e 
da narração vestibular acusatória respectiva, relativas a uma conduta 
atípica. Pelo mesmo caminho trilha Tourinho Filho quando aduz que a 
falta de previsão no ordenamento para uma determinada conduta tor-
na juridicamente impossível o pedido de condenação de um demanda-
do pela dita conduta, justamente pela sua “inviabilidade jurídica ante 
a falta de previsão no ordenamento [...]”448. Sem esquecer a opinião (no 
quesito) basilar de Frederico Marques, que inspira a concepção, no mes-
mo sentido (relativa à tipicidade ou não da conduta classificada na peça 
vestibular de acusação)449.

estabeleça, entre eles, linha divisória intransponível, nem para que de ambos se 
façam compartimentos estanques na regulamentação da atividade jurisdicional 
do Estado” (FREDERICO MARQUES, José. Tratado de Direito Processual Penal. 
Volume 1. São Paulo: Saraiva, 1980. pp. 36-42).
446   “É bem verdade que alguns autores passaram a não se afinar quanto à com-
preensão da possibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação. 
Até mesmo Liebman, que vigorosamente a contemplava, na terceira edição do 
Manuale di diritto processuale civile não mais assim a teve, considerando-a in-
tegrante de outra categoria – a do interesse de agir. Todavia, como observava 
Ada Pellegrini Grinover, lastreada, principalmente, nos magistérios de Cândido 
Rangel Dinamarco, Egas Dirceu Moniz de Aragão e J.J. Calmon de Passos, ela, 
na realidade, se define como tal autonomamente, ainda que, segundo a sua opi-
nião, apenas ‘em termos negativos’, isto é, quando o ‘ordenamento jurídico não 
veda, em tese, o pedido’” (TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 92).
447   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 92.
448   TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. Volume 1. 31. ed. 
Revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 530.
449   FREDERICO MARQUES, José. Elementos de Direito Processual Penal. Volume 
I. 2. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Forense, 1965. p. 318.
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No que diz para com o interesse de agir na seara processual pe-
nal, o mesmo, segundo a melhor doutrina que adota a recepção das 
condições da ação, “legitima-se, outrossim [...] mediante formulação de 
pedido adequado e idôneo à consecução do reconhecimento ou satisfa-
ção do interesse material em pauta (inerente ao ius puniendi ou ao ius 
libertatis)”450. Para Tourinho Filho, o interesse de agir, no processo pe-
nal, estaria coligado a uma espécie de critério mínimo de razoabilida-
de verossímil do pleito acusatório, aduzindo que só haveria genuíno 
interesse quando uma fundada inicial acusatória ter alguma chance de 
gerar uma condenação escorreita451.

Ainda que admita uma ideia de que o interesse – em alguma medi-
da -seria algo inerente à acusação dada a inafastabilidade (nulla poena 
sine juidicio) da via jurisdicional para a solução de casos penais (tese a 
ganhar comento no subtópico infra), Tourinho Filho defende a ideia de 
interesse de agir à moda da teoria eclética452 e passa a reforçar a ideia 
de que é preciso levar em conta (como interesse) os elementos que in-
formam a não presença de uma ação temerária no caso em exame. E 
mais: coloca que a versão processual penal do interesse de agir pode ser 
uma sinonímia de “justa causa” para o exercício da ação penal (do ponto 
de vista de um “interesse qualificado” ou devidamente “embasado” para 
tornar propício o exame da ação pelo magistrado)453.

450   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 04.
451   “Para que seja possível o exercício do direito de ação penal, é indispensável 
haja, nos autos do inquérito, ou nas peças de informação, ou na representação, 
elementos sérios, idôneos, a mostrar que houve uma infração penal, e indícios 
mais ou menos razoáveis, de que o seu autor foi a pessoa apontada no procedi-
mento informativo ou nos elementos de sua convicção” (TOURINHO FILHO, Pro-
cesso Penal. Volume 1..., p. 534).
452   “O interesse de agir é a relação entre a situação antijurídica denunciada e a 
tutela jurisdicional requerida. Disto resulta que somente há interesse quando se 
pede uma providência jurisdicional adequada à situação concreta a ser decidida” 
(FREDERICO MARQUES, Elementos..., p. 319).
453   “Em face do princípio do nulla poena sine judice, não se concebe a aplicação 
de pena senão por meio do Juiz. Logo, não podendo o Estado conseguir aquele 
‘interesse substancial ou primário’ que descansa na repressão à infração, com a 
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Por fim, sobre a legitimatio ad causam, ensina Tourinho Filho, na 
linha de Buzaid (onde também busca fontes para as mesmas conclusões 
Frederico Marques454), é a “pertinência subjetiva da ação”455, sendo que no 
processo penal devemos atentar para o fato de que, em caso de ação penal 
de iniciativa pública (em qualquer modalidade), a titularidade da ação e 
a consequente legitimidade é estatal, por via do Ministério Público. Isso 
porque sua legitimidade decorre da lei – nada tendo em relação ao interes-
se dos supostos ofensor-ofendido na dita relação material.

Tanto que nos casos em que a lei admite a ação penal de iniciativa 
privada, o autor classifica a legitimidade ativa ao ofendido (particular) 
como legitimatio ad causam extraordinária –sendo que, em sua visão, 
nesses casos o particular (querelante) seria um “substituto”, diante do 
fato de que a verdadeira parte legitimada, sempre, para a titularidade de 
uma ação penal seria o Estado456. Na mesma linha vai Tucci, para quem o 
titular do ius puniendi (o Estado) vai, em uma ação de iniciativa privada, 
“substituído” pelo particular que demanda em “nome alheio”457.

No que diz respeito à legitimidade ad causam para o polo passi-
vo da demanda, tanto se poderia pensar, nessa lógica, em um menor 

inflição da pena, senão por meio do Juiz, o interesse de agir estará implícito em 
toda acusação, em toda e qualquer ação penal. Todavia e a despeito desse racio-
cínio lógico, quem quer que se detenha na análise do CPP chegará à conclusão 
inarredável de que o legítimo interesse, embora implícito em toda acusação, exige 
um plus [...] Assim, no campo penal, não basta a simples afirmação de que houve 
crime e de que Fulano ou sicrano foi seu autor. É preciso, para que o pedido da 
acusação, consubstanciado na denúncia ou queixa, seja afinal apreciado, que, no 
limiar da ação veja o Magistrado se o que se pede traz a nota da idoneidade. Aí 
está a ‘justa causa’ como condição para o exercício da ação penal. Consiste, assim, 
o interesse de agir, ou legítimo interesse, ou ‘justa causa’ como condição da ação, 
no Processo Penal, na idoneidade do pedido consubstanciado na peça inaugu-
ral, seja denúncia, seja queixa, e nos elementos que lhe servem de suporte fático” 
(TOURINHO FILHO, Processo Penal. Volume 1..., pp. 536-538).
454   FREDERICO MARQUES, Elementos..., p. 320.
455   TOURINHO FILHO, Processo Penal. Volume 1..., pp. 530-531.
456   TOURINHO FILHO, Processo Penal. Volume 1..., pp. 531-532.
457   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., pp. 96-97.
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incapaz (penalmente inimputável pela menoridade penal, por exemplo) 
figurando como réu em um processo criminal comum, ou ainda, para 
Tucci, por exemplo, “se o acusado é manifesta e unicamente outra pessoa, 
ou testemunha, e não autor da infração penal”458.

2.2.5.3 EXCURSUS (III): CONDIÇÕES PRÓPRIAS DA AÇÃO PROCESSUAL PENAL?  
(RECEPÇÃO CRÍTICA)

Percebe-se que certo apego demasiado ao modelo extraído da 
teoria eclética de Liebman conduz a algumas insanáveis distorções 
no que diz respeito a sua aplicação na seara da ação processual penal. 
Com todo respeito aos autores supra referidos (que muito se mostra 
nas menções necessárias a eles trazidas), parece que a ideia de uma 
recepção penal da teoria das condições da ação como fora elaborada 
ante o processo civil procura mais respeitar a proposta teórica inicial 
do que ser verdadeiramente coerente – e assim sendo não se furta de 
fazer maleáveis alguns conceitos para que haja uma conformação ar-
gumentativa das premissas.

Na lição de Lopes Jr., podemos manter (mesmo ante a revogação 
do Art.43 do Código de Processo Penal Brasileiro459) a ideia sobre quais 
seriam as típicas condições processuais penais do exercício da ação ten-
do em mente os conceitos de: (a) prática de fato aparentemente crimi-
noso – fummus comissi delicti, (b) punibilidade concreta do agente, (c) 
legitimidade da parte, e (d) justa causa para a ação penal460.

Inicialmente, Lopes Jr. recorda que é preciso um questionamento 
sobre o real valor da ideia de condições da ação: ele só pode ser levado em 

458   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 96.
459   Cujo texto versava, vigorante até 2008: Art. 43. A denúncia ou queixa será 
rejeitada quando: I – o fato narrado evidentemente não constituir crime; II – já 
estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa; III – for manifesta a 
ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação 
penal; Parágrafo único: nos casos do n. III, a rejeição da denúncia ou queixa não 
obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou 
satisfeita a condição”.
460   Que não será aqui tangenciada por ganhar estudo e profundidade exclusivos 
nos capítulos vindouros desta pesquisa.
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conta se tivermos ciência de que o direito de ação é um “direito de dois 
tempos”: há como enxergá-lo tal um simples poder político de agere, de in-
vocar a tutela jurisdicional-estatal (ecos, aqui, dos já mencionados direito 
de petição, em Couture, e do ius ut procedatur como espelho da pretensão 
acusatória com a qual se trabalha no processo penal), e, nesse viés, ele é 
absolutamente incondicionado; como também se pode perceber a ques-
tão, no plano estritamente processual (“segundo” momento), onde, sim, 
existem condições que subordinam o nascimento do processo e regulam o 
surgimento válido de um processo (sem disciplinar um “direito” de agir)461.

Com isso, se percebe já, de pronto, a infelicidade de algumas dis-
cussões sobre o interesse enquanto condição da ação transposta direta-
mente da teoria eclética liebmaniana para o processo penal: a regulação 
do agere com base nos moldes processual-civis gera uma incongruência 
que (embora assumida por Tourinho Filho – de certo modo, não se fur-
tando à menção) que não tem, simplesmente, sentido no âmbito pro-
cessual penal. Fazendo nossas as palavras de Leone462, percebemos que 

461   LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 368-369. É aqui, do mesmo modo, 
que se situa a crítica do autor em relação ao errôneo jargão sobre o “tranca-
mento da ação penal”. Crítica certeira: quando da análise de um pedido para 
trancamento “da ação penal”, está já está exercida e não pode ser “trancada”. O 
que se pretende é um “trancamento” do curso processual. Como poder político 
de invocação, a ação já existe, já há. Se faltam pressupostos mínimos – aqui em 
sentido amplo – para o curso normal do processo, é ele que visamos interrom-
per quando movemos pedido para o “trancamento”. Não se pode condicionar o 
agere relativo ao direito de invocar a tutela estatal, se não que pode condicionar 
a regularidade do processo. Por isso, segundo o autor (na obra ora referida, Cf. 
pp. 358-359), a “boa técnica aconselha a que se fala em trancamento do processo”. 
Pensada a ação em “dois tempos”, percebe-se que quanto ao primeiro tempo não 
se pode promover qualquer possibilidade de “trancamento”, nem é cronologica-
mente viável “trancar” o exercício que já ocorreu. O “trancamento” seria relativo 
ao segundo tempo e aí opera não o “exercício” de uma ação puramente, mas a 
regulação de viabilidade do andamento do processo (específico).
462   “La acción penal no determina obligación alguna a cargo del imputado, el cual 
nada debe hacer; sino que determina a cargo del imputado una situación de su-
jeción, por cuanto él nada puede hacer para alejar de si el hecho jurídico produ-
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não há como referir, em sede de processo penal, o binômio utilidade-
-necessidade para trabalhar uma noção de interesse, uma vez que “inte-
resse” no ingresso com a ação penal, por parte de quem quer ver o ius 
puniendi exercitado jurisdicionalmente, sempre há. Não há como verifi-
car uma relação material de direito penal para além ou que prescinda de 
um processo anterior, necessário e conformador. Por isso não há como 
“resolver”, juridicamente, um caso (verdadeiramente) penal indepen-
dentemente da ingerência estatal (processual).

O processo é caminho obrigatório para a conformação de um 
caso penal e a aplicação consequente de uma pena. Não havendo pos-
sibilidade de autocomposição penal fruto de uma autotutela desregra-
da processualmente, não se pode falar em existência ou não de interes-
se de agir em matéria penal, uma vez que ou não há o interesse (e assim 
não há propositura de ação processual penal) ou há o ingresso com a 
ação porque há (em algum grau) interesse463. Aqui, a esdrúxula con-
fusão de conceitos que muitos doutrinadores fazem aduzindo ideias 
relativas à idoneidade do pleito acusatório ou mesmo à “existência de 
lastro probatório mínimo”, fatores que nada dizem para com a noção 
de interesse na configuração da teoria eclética, a menos que forçosa-
mente. No que diz respeito à ideia de alocar o interesse processual pe-
nal na verificação ou não de punibilidade pela prescrição da pretensão 

cido por la acción.; en relación al imputado la acción penal, por tanto, determina 
condición para la actuación de la voluntad de la ley. La afirmación chiovendiana 
de que “la acción es un poder que compete frente al adversario, respecto del cual 
se produce el efecto jurídico de la actuación de la ley” presenta, respecto de la ac-
ción penal, un aspecto particular, que es el de la necesaria condicionalidad de la 
aplicación de la sanción penal a la instauración del proceso. Esta condicionalidad 
puede entenderse en dos sentidos: 1) como necesidad del proceso para la aplica-
ción de la sanción (nulla poena sine judicio); 2) como necesidad de la promoción 
de la acción penal para la instauración del proceso penal. Es evidente que los dos 
aspectos son conexos; se trata, más bien, de dos círculos concéntricos. La pena no 
puede ser infligida sin proceso; el proceso no puede ser iniciado sin la manifestaci-
ón de voluntad denominada acción penal” (LEONE, Tratado de Derecho Procesal 
Penal. I – Doctrinas Generales…, pp. 130-131).
463   LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 370-371.
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punitiva, ou relacionada à insignificância que deslegitimaria o pedido 
condenatório, na espécie, também nada há a comparar, ainda que, se-
manticamente, possa haver coerência em dizer que em ocasiões como 
essas não seria do “interesse” estatal movimentar um processo464.

No que diz respeito a uma possibilidade jurídica do “pedido”, se 
traz inicialmente a advertência feita por Lopes Jr., que aqui mesmo se 
tratou de abordar, no que diz para com a alteração dos preceitos teó-
ricos na base da teoria, pelo próprio Liebman: “Como conceber que um 
pedido é juridicamente impossível de ser exercido e, ao mesmo tempo, 
proveniente de uma parte legítima e que tenha um interesse juridicamen-
te tutelável?”465. Nota-se que a remodelação feita pelo próprio autor ita-
liano já causa questionamentos que abalam a consideração de uma 
“possibilidade jurídica” como “condição” para o exercício da ação.

Fora isso, há uma questão que jamais fora suficientemente expli-
cada pelos adeptos da “recepção” processual penal irrestrita da teoria 
eclética: como trabalhar com uma ideia de “possibilidade jurídica do 
pedido” se só há um tipo de “pedido” a ser feito em uma inicial acusa-
tória (a condenação do acusado)? A doutrina acima referida – como se 
pode notar – contorce explicações e confunde institutos, especialmen-
te mesclando questões que são nitidamente voltadas para outras sea-
ras conceituais, legando a elas encaixes técnicos por demais forçosos.

Por fim, é preciso a ressalva de que a legitimidade (do triunvirato 
inicial proposto por Liebman) é uma “condição da ação” que se poderia 
aproveitar, ainda que em uma recepção crítica, dado o fato de que nela 
encontramos pura e simples exigência de vinculação ou pertinência sub-
jetiva466 relativa à parte. 

Por isso que o mais sensato é abordar a temática diante de uma 
ideia particularizada e referente a conceitos exclusivos relativos à ciên-
cia e às especificidades do processo penal467:

464   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 371.
465   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 372.
466   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 370.
467   LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 373-378.
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(a) Para fummus comissi delicti, tem-se um critério de análise da 
existência de uma prática criminosa em si – não bastando para 
isso uma reles análise da tipicidade, senão também da ilicitu-
de, culpabilidade e seus critérios de exclusão (no sentido de não 
apenas indagar “se houve crime”, do ponto de vista da conduta 
típica verificada, mas “se houve prática criminosa típica, ilícita 
e imputável a alguém plenamente responsabilizável penalmen-
te”). Para que haja o recebimento de uma ação processual pe-
nal, superando essa “condição” própria, necessário que se tenha 
uma idoneidade da acusação relativa à conduta imputada em 
sua integralidade, contribuindo também para a análise critérios 
de imputação que vislumbrem a proporcionalidade – o que cer-
tamente inclui na análise da “prática (ou não) de fato aparente-
mente criminoso” noções de verossimilhança acusatória;

(b) No que diz para com a punibilidade concreta do agente, pois, 
embora reconhecida como “causa de absolvição sumária” pelo 
texto do Art. 397, IV do CPP468, figura como fator de recomendável 
análise inicial do magistrado quando do momento do recebimen-
to ou rejeição da inicial acusatória: não há que se reconhecer a 
ausência ou impossibilidade de aplicar concretamente uma pu-
nição ao acusado apenas em sede de absolvição sumária, mas sim 
ser essa possibilidade enfrentada prima facie pelo magistrado;

(c) Em relação à legitimidade da parte, do ponto de vista do polo 
ativo, deve ser considerada frente à legalidade da titularidade 
do exercício e da iniciativa da ação, sendo que essa legitimidade 
decorre de disposições legais mais do que de algum tipo de inte-
resse relativo à demanda: ação de iniciativa pública e sua corre-
lata de iniciativa privada obedecerão aos critérios legais para a 
legitimidade, conforme as leis incriminadoras e/ou processuais 
os estabeleçam. No que diz respeito ao polo passivo, a legitimi-
dade diz respeito à integração (minimamente apresentada pela 
parte acusadora) entre o réu figurante enquanto demandado e 
a situação material supostamente ensejadora da acusação, ha-
vendo um juízo de verossimilhança e probabilidade (jamais de 
“definição” de autoria, logicamente). Trata-se também de um 

468   Art. 397.   Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste 
Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: [...] IV – 
extinta a punibilidade do agente.
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respeito à intranscendência da ação penal e a necessidade pro-
cessual de voltar a mesma frente apenas a quem se possa vali-
damente imputar um resultado delitivo ou ao menos supor que 
abriga esta condição.

2.2.6 NATUREZA JURÍDICA DO “DIREITO” DE AÇÃO (PROCESSUAL PENAL)

Não custa mais uma vez frisar que quando se usa o vocábulo “di-
reito” de ação é de salientar que se tem em mente a questão de que é 
possível perceber o mesmo de duas formas. Tanto como um literal “di-
reito” de invocação Estatal – particularizado pela invocação petitória da 
jurisdição, e, no caso, pela invocação petitória em forma de acusação – 
como também do ponto de vista estritamente processual (terreno onde 
imperam condições, limitações e “natureza jurídica” do mesmo, que não 
são relativas ao mero “agir” – agere – da primeira acepção).

Dessa maneira, visando dar continuidade – e palavras finais – so-
bre o desenvolvimento histórico do conceito de ação, resta falar sobre a 
“natureza jurídica” própria da ação processual penal, sem, é claro, recair 
no já vaticinado equívoco de crer que há ou poderia haver um “direito” de 
agir (no processo penal) que guardaria alguma correlação com qualquer 
“direito” que se poderia pensar que alguma das partes (máxime o acu-
sador) possui anteriormente e relativamente ao “caso material”. Crê-se 
que a exposição crítica de uma possível história para o desenvolvimento 
do conceito de ação e o próprio e prévio estudo da questão da pretensão 
processual exime o trabalho e o afasta da confusão errônea nesse ponto.

Assim, passa-se a enumerar os caracteres relativos à dita “nature-
za jurídica” da ação processual penal, diante dos elementos criticáveis e/
ou proveitosos desenvolvidos nos ressaltados momentos-chave do de-
senvolvimento conceitual da ação aqui relatado:

É possível ver a ação processual como um direito de caráter (sub-
jetivo) público, uma vez que, como situa Leone, há, pelo órgão jurisdi-
cional, uma “obrigação de prestação da função jurisdicional”469, o que 
denuncia que há um “direito” em algum molde exercido relativamente 
a aquele legitimado a incorrer na via petitória jurisdicional (aqui, aos 

469   LEONE, Tratado de Derecho Procesal Penal. I – Doctrinas Generales…, pp. 131-
132.
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legitimados a fazer uso de uma ação penal tanto de iniciativa pública 
– Ministério Público – quanto privada)470. Note-se que o caráter “subje-
tivo” (alerta necessário) é quanto ao próprio “direito de petição”, ficando 
afastada da versão wachiana de conceito similar, supra referida. Não há 
que coligar essa subjetividade do direito a qualquer tipo de “direito” sub-
jetivo que possa ser visto relacionado a alguma concepção de imanência 
ou mesmo transposição (material – processual). Nunca é demais relatar 
que quanto à ação processual penal, o “direito subjetivo” do acusador 
não guarda similitude com o do (genericamente falando) “credor” civil 
ou qualquer outro autor que possa invocar (na ação) um direito pree-
xistente que mereça “chancela” jurisdicional. Como salienta Lopes Jr., 
não se deve falar sequer propriamente em “ação penal pública” ou “ação 
penal privada”, uma vez que “toda ação penal é pública, posto que é uma 
declaração petitória, que provoca a atuação jurisdicional para instrumen-
talizar o Direito Penal e permitir a atuação da função punitiva estatal. Seu 
conteúdo é sempre de interesse geral”471.

Tomando esse ponto de partida, cumpre referir que a teoria chio-
vendiana também fora “aproveitada” para a delimitação de uma natureza 
jurídica especial para a ação processual penal: não nos basta meramente 
exibir um caráter “subjetivo” do direito de ação relativo à ligação entre o 
autor (acusador) e o Estado-jurisdição, senão que é preciso analisar esse 
“direito” do ponto de vista da ação processual. E aqui, especificamente 
falando de processo penal e tendo como núcleo as explicações sobre a 
pretensão (acusatória) e a necessidade do processo em relação à pena, é 
preciso refinar a concepção. Por essa razão, não se pode contentar, no 
viés de Lopes Jr.472, com uma mera categorização de “direito subjetivo” 

470   “Esse direito é [...] público, posto que um direito exercido perante o Estado mo-
nopolista da administração de justiça, para invocação da tutela jurisdicional, 
mediante atuação de competente agente do poder judiciário, juiz ou Tribunal” 
(TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 79).
471   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 361. Cf. ALCALA-ZAMORA Y CAS-
TILLO, Niceto; LEVENE (Hijo), Ricardo. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Bue-
nos Aires: Editorial Guillermo Kraft Ltda., 1945. p. 67.
472   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 362.
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para a ação (que estaria incompleta, notadamente), e se deve buscar em 
Leone fundamentação mais apropriada:

Resumiendo ahora, podemos decir que la acción penal invis-
te al órgano de la jurisdicción, el cual, por efecto de ella, está 
obligado a emitir la decisión; e inviste también al sujeto fren-
te al cual se requiere la decisión (imputado), el cual queda su-
jeto al efecto producido por la promoción de la acción penal, 
es decir, al desarrollo del proceso y a la aplicación de la ley 
penal. Traduciendo esta constatación a fórmulas jurídicas, 
diremos que la acción penal se pone, en relación al órgano ju-
risdiccional, como derecho subjetivo (público); y en relación 
al imputado, como derecho potestativo473.

Vê-se, portanto, que a ação, justamente por sua acepção em dois 
tempos, como explorado por Lopes Jr. (onde fica de pronto igualmente 
estabelecido o caráter autônomo da possibilidade petitória474), compor-
ta, sem incongruências, esse caráter dúplice quanto ao aqui retratado 
aspecto de sua natureza: ela é ao mesmo tempo um direito subjetivo (se 
vista frente à relação do acusador com o Estado-jurisdição) e um di-
reito potestativo (numa lógica necessariamente diferente que deve ser 
lançada quando da análise da ligação entre acusador e Estado). Afinal, 
como bem concordariam Chiovenda e Guasp, trata-se, dessa segunda 
hipótese, de uma “sujeição” do imputado às consequências processuais 
produzidas pela ação, mas sem que isso signifique defesa de um “direi-
to subjetivo” ou de uma “pretensão” (punitiva) equivalente a um direito 
material. Afinal, “não se sujeita o réu ao acusador, mas ao processo e ao 
conjunto de atos nele desenvolvido”475.

Bom também referir que a forma como esse caráter de “direito 
subjetivo” deve ser lido diz mais para com outro elemento da natureza 

473   LEONE, Tratado de Derecho Procesal Penal. I – Doctrinas Generales…, p. 131.
474   ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO; LEVENE. Derecho Procesal Penal. Tomo II..., p. 65.
475   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 362. Sabemos que a noção compor-
ta – evidentemente – críticas, sobretudo se não guiado o pensamento pelas 
construções teóricas aqui adotadas. Sobre isso, discorrem Lopes Jr. (ibidem) 
e Leone (Cf. Tratado de Derecho Procesal Penal. I – Doctrinas Generales…, p. 
132 e notas correlatas seguintes).
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jurídica do conceito, a autonomia, do que para com resquícios pan-
dectistas e/ou tributários do civilismo. Sobre esse fator, explica Tucci 
(descontadas algumas ressalvas quanto ao “objeto” do processo e vá-
rias diferenças de posicionamentos teóricos em relação ao autor, já 
apresentadas), que o eventual “direito subjetivo material” a ser por-
ventura reconhecido ou afirmado no processo em nada tem a ver com 
o direito à jurisdição representado pela ação, que é independente e, 
assim, autônomo: “existe como tal, e pode ser perfeitamente exercido, 
sem que, na realidade, haja direito subjetivo material afirmado por um 
dos integrantes da relação jurídica a ser definida ou realizada”476. Nesse 
ponto, a categorização bebe nas fontes iniciais da “Polêmica” entre 
Windscheid e Muther477, e igualmente nas linhas gerais de autonomis-
mo desenvolvidas pelos “concretistas” (ainda que todas as ressalvas 
devam ser recordadas quanto às diferenças próprias relativas à ação 
penal) – lembremo-nos dessa “independência” no sentido já abordado 
aqui, desvelado por Couture, no que diz para com o “direito” de “invo-
car a jurisdição” (inafastável e, nesses termos, subjetivo).

No que diz para com o binômio concretude/abstração, a conceitu-
ação que vem sendo delineada poderia partir para uma singela caracte-
rização de ação como um “direito abstrato”478, uma vez que se está traba-
lhando, primeiramente, com uma noção que em muito se coliga à ideia 
de ação como exercício da mera formalidade de “acusar”479; em segundo 
lugar, é fácil perceber no desenvolvimento teórico ora exposto a crítica 
contundente à ideia de concretude tanto como coligada a uma noção 

476   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 84.
477   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 363.
478   Em que pese a discordância com a visão de Binding quanto à pretensão (ou 
exigência) punitiva, vale a ressalva feita por Aragoneses quando expõe que “A 
Binding se reserva el mérito indudable de Haber aislado por primera vez el con-
cepto de acción penal; se le achaca el que parezca que tal concepto es paralelo 
al derecho abstracto de querella sustentado con anterioridad, especialmente por 
Dekenkolb para el processo civil; de ahí que se haya calificado generalmente como 
fundador de la teoría del derecho abstracto de acción penal” (ARAGONESES 
ALONSO, Instituciones de Derecho Procesal Penal..., p. 157).
479   GÓMEZ ORBANEJA; HERCE QUEMADA. Derecho Procesal Penal..., p. 89.
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equivocada que visa mais “preservar institutos teóricos” do que aduzir 
conclusões certeiras, como também eminentemente voltada para um 
arcabouço que não teria exatamente a intenção de se desvincular de 
uma plataforma civilista. Veja-se que Wach e Chiovenda, por exemplo, 
trabalhavam o conceito sobre uma base de raciocínio própria que em 
maior ou menor grau acabava se guiando por noções relativas às con-
sequências e elementos do direito material e à imprescindibilidade de 
uma “relação” substancial.

Ação, sob o aspecto da necessidade ou não de um esteio em uma 
relação material que lhe anteceda, do ponto de vista da análise mais 
epidérmica, é, sem dúvida um direito tanto de quem “tem” como de 
quem “não tem” qualquer “razão”, havendo um grau de desvinculação 
total de qualquer necessidade de correlação com algum verdadeiro “di-
reito material”480. Ocorre, porém, que ao se pensar, como já demarcado, 
a ação em “dois momentos”, é preciso perceber que para além do mero 
“direito de petição” (inerente à própria personalidade jurídica) há o direi-
to processual de ação, e este, como sabemos, é passível de ser condicio-
nado (ecos da teoria eclética de Liebman, mas devidamente adaptada).

Por isso tanto pelo condicionamento necessário embalado na 
teoria processual civil pelas “condições” liebmanianas, quanto pela le-
viandade que seria aceitar um processo penal de índole democrático-
-garantista ter início em uma reles manifestação carente de verossimi-
lhança, o conceito precisa ganhar um plus nessa construção: quanto à 
“invocação” jurisdicional a ação é obviamente “abstrata”. Porém no pro-
cesso penal (até pelo “fummus comissi delicti” que – condicional – deve 
ser demonstrado preliminarmente pelo acusador), não se pode pensar 
em uma desconexão total. Lógico, não se apregoa um regresso teórico 
ao concretismo (eis que as premissas são diversas): não se trata de ter 
uma ligação teórico-conceitual com um “direito material” ou um “rela-
ção substancial” nos moldes civis, mas sim de se admitir como parte do 
filtro democrático-processual um mínimo de demonstração de plausibi-
lidade acusatória (uma vez bem conhecido o caráter aflitivo próprio do 
processo penal481).

480   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 364.
481   Aqui uma referência tão óbvia quanto imprescindível: CARNELUTTI, Fran-
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Dada essa realidade, se exibe a ideia de alguns autores como Tucci 
para quem deve haver uma “conexão” material relativa a um “caso” ou 
“relação” material anterior (sem que essa “conexão” signifique a já re-
ferida assunção das teorias civilistas)482: uma conexão no sentido de 
procurar minimizar o “impacto” brusco de uma abstração que poderia 
significar um “desinteresse” total, irrestrito e, assim, perigoso quanto à 
plausibilidade de uma relação que fundamente a petição (sem guardar 
com ela uma relação ontológica). Evidenciado, assim, que o processo pe-
nal (democrático) tem seu núcleo gravitacional no ser e não no “ter”483.

Explica Coutinho, quanto ao “direito” de ação: “[...] o fato de ser 
um direito abstrato, não implica em ser ilimitado. Ao contrário, a maneira 
de dosá-lo e condicioná-lo. Assim, não se trata do direito de qualquer um, 
mas de todos aqueles que preencham determinados requisitos, determi-
nadas condições”. Na, sequência, define o autor: “Refere-se, ademais, a 
um caso concreto determinado e exatamente individuado. Trata-se, então, 
de um direito instrumental, mas conexo à sua causa, que é concreta”484. 
Percebe-se que, por uma questão de opção (democrática), tendo em vis-
ta a busca por limitar o exercício da ação processual penal (e a possibili-
dade de seu abuso), ela é vista como relativa a um direito “público” (no 
que diz para com a possibilidade de exercício da petição), “abstrato” no 
que diz para com a (des)necessidade de se “ter razão” relativamente ao 
pleito material que ela encerra, e contudo, instrumentalmente conexo ao 
caso concreto como condição ou requisito de viabilidade485.

cesco. As Misérias do Processo Penal. 2. ed. Trad. José Antônio Cardinalli. Cam-
pinas: Bookseller, 2002. 
482   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 79.
483   COUTINHO, A lide e o conteúdo do processo penal..., p. 18. 
484   COUTINHO, A lide e o conteúdo do processo penal..., p. 148.
485   “A conexão instrumental é uma exigência do princípio da necessidade, em que 
o delito somente pode ser apurado no curso do processo, pois do Direito Penal 
não tem realidade concreta nem poder coercitivo fora do instrumento processo. 
Também se vincula à noção de instrumentalidade constitucional anteriormente 
desenvolvida, pois o processo é um instrumento para apuração do fato, mas estri-
tamente condicionado pela observância do sistema de garantias constitucionais” 
(LOPES JR. Direito Processual Penal..., pp. 367-368). Frederico Marques faz uso 
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2.3  AÇÃO PENAL E SEU EXERCÍCIO POLÍTICO-CRIMINAL

Se for levado, pois, em conta que:

(a) a pretensão movimentada no processo é uma construção 
essencialmente artificial que necessariamente não “iguala” ou 
“espelha” uma pretensão do ponto de vista “sociológico”, e que, 
em um âmbito de processo penal, não se pode “pretender” o re-
conhecimento de um direito subjetivo (do ponto de vista civilis-
ta) senão “pretender” o próprio ato de acusar (ius ut procedatur);

(b) o caráter de conexão instrumental do “direito” de ação com 
o caso concreto é mais uma questão de garantia – ante a ne-
cessidade de verossimilhança acusatória informada pela índole 
democrática processual – do que uma real “obrigação” de con-
cretude (“ter razão”) no pleito; e

(c) o “direito” (natureza da ação) que o acusador teria em relação 
ao réu tem cores potestativas e não relativas a um direito subjetivo 
de “punir”, se perceberá que a questão novamente deságua em 
contornos político-criminais e que novamente precisam ser tra-
zidas à discussão as “escolhas” políticas que transitam entre as 
esferas reguladoras de maior ou menor intervenção estatal.

Percebe-se, igualmente, que há uma troca mútua de fatores de in-
fluência entre elementos mais ligados a um ou a outro dos referidos dois 
tempos do direito de ação: critérios jurídico-políticos (ação como direito 
de peticionar ao Estado) precisam estar coadunados a critérios jurídico-
-processuais (“direito” de ação, condicionável), de forma que não basta 
nem referir apenas regras de procedibilidade jurídica de um pleito, nem 

da expressão, mas com um sentido ligeiramente diverso, falando sobre as “con-
dições da ação” processualmente tidas mais do que sobre juízos garantísticos 
de plausibilidade acusatória: “O direito de ação, embora autônomo e abstrato, 
está conexo, instrumentalmente, a uma pretensão, pelo que se liga a uma situação 
jurídica concreta sobre a qual deve incidir a prestação jurisdicional invocada” 
(FREDERICO MARQUES, Elementos..., p. 317.)
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exibir exclusivamente a ação como uma manifestação politicamente ir-
refreável. Ambas as noções, isoladas, gerariam equívoco.

No campo eminentemente político uma ação de caráter penal-
-acusatório se difere de uma ação civil privada no que tange à sua im-
prescindibilidade em face de alguns objetivos estatais e a regras pelo 
ordenamento impostas (a punição quanto a certas ofensas a determi-
nados bens jurídicos, mediada por procedimentos de apuração e pelo 
necessário processo verificador de incidência e responsabilidade). Os 
critérios que informam a transição de um exercício exclusivamente po-
lítico de invocar a ordem estatal (aqui, jurisdicional) e de receber e, mor-
mente, merecer tutela do pleito são igualmente diversos. 

Nessa esteira, não se pode unir de forma disparatada a questão de 
fatores técnicos relativos à plausibilidade acusatória e seu condiciona-
mento favorável para o ingresso do pedido no âmbito jurídico-processu-
al de validade e a análise anterior, que versa sobre a petição ao Estado. 
Decidir sobre que princípio vai mediar o exercício da ação pública (seja 
o de obrigatoriedade ou o de oportunidade) é decidir sobre o primeiro 
tempo ou momento condizente com esse exercício. 

Ocorre que é preciso ajustamento entre a ideia de poder/direito 
de acionar (que pode ser manifestado) com ação processual que mere-
ce procedibilidade ou guarida definitiva. Os dois patamares precisam 
(apesar de autônomos) estar ligados na avaliação jurídico-processual do 
exercício individualizado de uma ação penal mediante pleito acusató-
rio: não se pode discorrer sobre obrigatoriedade no exercício da ação em 
um plano que mistura ação como direito subjetivo-público (de acusar) 
e seu exercício banhado de oficialidade sem levar em conta os reflexos 
processuais penais que esse exercício terá.

Dito de outro e mais específico modo: não havendo qualquer li-
gação, nem teórica nem obrigatoriamente substancial entre o exercício 
de uma ação e um “direito” material que porventura lhe anime, a ques-
tão relativa à obrigatoriedade ou não da atuação acusatória é um puro 
e simples critério instrumental político-criminal (ou político-processu-
al486), que vai lidar com o verdadeiro limiar entre os dois tempos relativos 

486   “In efetti, è vero che nel principio di obbligatorietà dell’azione penale se è tradi-
zionalmente vista rappresentata, anzitutto, una scelta dell’ordinamento in oppo-
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ao “direito” de ação. E aqui novamente se está analisando um princípio 
político-processual que vai ser relativo à ideia de mais amplo ou menos 
abrangente “controle” e exigência de juridicização das relações e fatos 
mundanos. Afinal, no mister, tem razão Lopes Jr: “[...] não há nenhuma 
razão verdadeiramente processual para justificar o princípio da obrigato-
riedade” (da ação penal)487.

Não se poderia atrelar (como espécie de item necessário, sine qua 
non) ao exercício de uma ação (pública) – do ponto de vista político (pe-
ticional) – uma obrigatoriedade, eis que se trata o invocar jurisdicional 
de faculdade ou “direito”, por excelência. Quando se fala em obrigato-
riedade, pois (no que diz respeito ao exercício de uma ação processual 
penal), deve se trabalhar, conjuntamente, com fatores jurídico-penais 
que sejam relativos à recomendação do exercício acusatório. Como – já 
referido – essa ligação deve ser mediada por uma análise não de direito 
material, inicialmente, mas de viabilidade e verossimilhança potestativa 
(ius ut procedatur), não parece, realmente, haver qualquer critério que 
sirva para exultar a obrigatoriedade e rechaçar a oportunidade como 
princípio reitor – problematização que se pretende abordar mais deti-
damente nos subtópicos a seguir.

Deste modo, fica claro, de antemão, o equivocado o estabeleci-
mento pétreo de um princípio reitor elementar, por excelência, para 
“regular” o exercício da ação em âmbito criminal: o que ocorre são situ-
ações proliferadas em que claramente se estabelecem padrões que im-
plicam em descumprimento legal no caso do não exercício peticionário. 
A ideia de uma obrigatoriedade “vigorante” não se sustenta bem, ainda 
que, igualmente de antemão, se possa defender a noção de que espaços 
de oportunidade ou escolha quanto ao manejo da ação (penal) não de-
vam ser generalizados e dispostos ao bel prazer do órgão acusador488.

sizione al cosidetto Opportunitätprinzip: una scelta tale, dunque, da interferire, in 
primo luogo, nella discrizione normativa dei presupposti di eventuali ‘rinunce al 
processo’ nonché nella precisazione della posizione in cui há da venire a trovarsi, 
in relazione ad esse, il titolare dell’azione penale” (CHIAVARIO, L’Azione Penale 
tra Diritto e Politica..., pp. 70-71).
487   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 362.
488   Na linha de uma ideia de obrigatoriedade mais coligada à ideia de “indisponibi-
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Em termos iniciais de discussão: a adoção de elementos de obriga-
toriedade ou oportunidade para o exercício da ação é, antes de tudo, de-
terminação de critérios, momentos e ditames para regular os limites ou 
fronteiras existentes entre o estamento puramente político (peticionário 
– como ensinou Couture) e jurídico-processual da questão. Nessa toada, 
veremos que não são poucos os que pretendem colorir esse direito sub-
jetivo estatal de petição (no que diz para com a ação penal de iniciativa 
pública) com características de obrigação relativas a possíveis necessi-
dades ou resultados punitivos de ordem material489, incutindo funções 
ou expectativas processuais ao “momento” inicial (ou primeiro tempo) 
relativo à ação penal, o para nós se apresenta distorcido.

Volta-se, aqui, à caracterização goldschmidtiana no que tange aos 
princípios de política processual como ponte basilar de discussão. É o 
autor que sustenta o fato de que o “embate” entre configurações de obri-
gatoriedade e oportunidade vai pautado inicialmente por uma conjuntu-
ra assim verificada em macro visão:

El principio de legalidad sigue siendo el que garantiza la lega-
lidad estrictísima de la justicia punitiva. Por lo mismo, logra-
rá el dominio en un tiempo que se preocupa principalmente 
de la constitución del Estado de Derecho y de las garantías 
del mismo. Frente a esto, el principio de la oportunidad pue-
de justificarse de dos modos completamente distintos, a sa-
ber; por un lado, partiendo de un enfoque que favorece un 
influjo político del Gobierno sobre la justicia penal; por otro 
lado, en interés de la verificación de la justicia material, en 
contraste a un formalismo legal. Al dominio del principio de 
la oportunidad en el primer sentido se opuso la tendencia del 

lidade” da ação pública do que a funcionalidades maiores e a expectativas exter-
nas quanto à “adoção” do princípio: TOVO, Paulo Cláudio; MARQUES TOVO, João 
Batista. Princípios de Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. pp. 72-75.
489   “A elevada expressão da ofensa, a relevância dos bens atingidos, a qualidade 
da parte ofendida, dentre outras, são as razões que impõem, nos crimes catalo-
gados como de ação pública condicionada ou incondicionada, ao Ministério Pú-
blico, como órgão estatal ordinariamente legitimado, o dever funcional de sair da 
inércia e de exigir, por meio de denúncia ou aditamento, o pronunciamento juris-
dicional sobre a pretensão punitiva” (BOSCHI, Ação Penal..., p. 129).
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Estado de Derecho de la segunda mitad del siglo XIX, mien-
tras que hoy día el principio de la legalidad tiene que ceder 
a un principio de la oportunidad en el segundo sentido, es 
decir, en favor de la justicia material490.

Não há furtar em construir a argumentação aqui exposta mais 
uma vez em cima de uma digressão trazida pelo pensador alemão, por se 
identificar que Goldschmidt – com sua peculiar lucidez – expõe um ele-
mento problemático que não raramente passa ao largo do trato teórico-
-explicativo de outros autores que abordam a temática. Veja-se que, no 
curso das pesquisas que procuram dar profundidade ao presente deba-
te, o estudo do aspecto histórico da principiologia (político-processual) 
relativa ao exercício da ação, geralmente é pautado por uma caracteri-
zação um tanto “conformada” com a manutenção de certos dogmas e 
com a ausência de uma análise em dupla via, como acima fora sugerido.

Explica-se: Goldschmidt aduz (com o que ninguém pode discor-
dar, de fato) que há uma necessária ligação umbilical entre o tipo ideal 
de Estado de Direito do século XIX e toda sua carga de influência ilumi-
nista (e daí as visíveis conotações garantistas no que tange às limitações 
ao poderio punitivo estatal), convivendo com um exacerbado legalismo 
fruto da necessidade de estabelecimento de seguras balizas para essa 
atuação – e uma atuação processual calcada em uma ideia de obriga-
toriedade. Tanto é que o princípio que rege a “obrigação” de manifesta-
ção acusatória estatal em casos de ação pública onde certas condições 
e fatores se verificam é chamado pela doutrina, historicamente tanto de 
princípio da obrigatoriedade quando de princípio de ou da “legalidade”.

Nesse ponto, aliás, Gomes Filho491 ajuda a sanar uma possível con-
tradição que exsurge da análise: o iluminista típico necessariamente é 
um legalista, uma vez que o serviço “superior” da razão do homem, na 
concepção, estaria empregado no uso da mesma para a discussão mais 
elevada no instante de elaborar leis racionais para guiar e orientar ra-
cionalmente a vida em sociedade. No momento da aplicação dessas leis, 

490   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., pp. 124-125.
491   GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São 
Paulo: RT, 1997. pp. 26-27.
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não caberia ao julgador (e, aqui, não intérprete) delimitar parâmetros492 
ou veicular subjetivismos493. Por essa razão, o mesmo Beccaria que é um 
humanista icônico e um reformador voraz, é igualmente adepto de uma 
burocracia que coliga a aplicação legal (em sentido amplo) a parâmetros 
configuradores de “certeza” (silogística) ante uma “dispersão volitiva” do 
magistrado que venha a negar o espírito da lei494.

Assim, geralmente, as abordagens históricas feitas a respeito da 
questão da adoção de princípios de obrigatoriedade e/ou legalidade em 
meio ao exercício da ação levam em conta apenas o ponto de vista do 
primeiro aspecto da questão, bem definido por Goldschmidt. Tende-se, 
pois, a associar a (ou uma) obrigatoriedade à raiz do conceito de “Estado 
de Direito”, à existência de “garantias” processuais, à contenção de abu-
sos ou deliberada não aplicação da “lei” (deixada “à margem” do poder 
estatal) e a uma caracterização de “princípio acusatório” mais “verda-

492   “É precisamente em nome da segurança, da certeza e da racionalidade do le-
gislador que, com base na doutrina da separação de poderes, a Escola da Exe-
gese afirmou o silogismo jurídico enquanto expressão de um juízo determinante, 
cabendo ao juiz ser, nas palavras de Montesquieu, ‘la bouche qui prononce les 
paroles de la loi; des êtres inanimés qui n’em peuvent ni la force ni la rigueur’. 
Para isso, o juiz deverá formular um silogismo, cuja premissa maior será fornecida 
pela regra de Direito apropriada, a menor pela verificação de que as condições 
de fato, previstas na norma, ocorreram, decorrendo a sentença, logicamente, das 
conclusões do silogismo” (LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1991. pp. 280-281).
493   “Il giudice mero esecutore è il giudice che si dice piacesse a Federico, il Grande e 
a Napoleone: un solerte funzionário dello Stato, ligio alle leggi, portetore dei valori 
ufficiali, cauto esaminatore delle disposizioni, privo di vocazione creative, solido 
conservatore, tendenzialmente ottuso.È il modelo passato alla storia come ‘bou-
che de la loi’ [...] Il suo compito, secondo la rigida ripartizione dei potere che si fa 
risalire a Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, consis-
te nell’applicare le disposizioni emanate dal monarca-legislatore, sussumendo nel 
dettato normativo il caso a lui sottoposto. Le sue operazioni debbono essere limi-
tate e meccaniche” (ALPA, Guido. L’Arte di Giudicare.  Roma: Laterza, 1996. p. 3).
494   BECCARIA, Dos delitos e das penas..., pp. 46-47.
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deiramente” democrático. Obviamente a associação da ideia de obriga-
toriedade ao termo comum “legalidade” diz muito, aqui.

Mais: muitas vezes a adoção conjunta dos termos referindo-se à 
mesma definição é reflexo de uma equivocada visão de ação penal como 
veículo ou sustentáculo de uma pretensão “punitiva”, uma vez que co-
ligada, vai, a “legalidade” (enquanto obrigatoriedade de ingresso com a 
ação) a outra espécie de “obrigatoriedade” – a saber, aquela relativa ao 
Estado em “punir” ou “tutelar” certos tipos de condutas. Não é raro ver 
que muitos combatam uma ideia de oportunidade no manejo da ação 
penal com o mesmo ímpeto e na mesma proposição em que poderia ser 
combatida uma verdadeira desídia ou “abandono” jurídico-penal do ex-
pediente estatal em relação a uma dada gama de casos e condutas. Só 
por isso, aliás, já se poderia propugnar o abandono do termo “legalida-
de” na discussão ora evidenciada, uma vez que vai, assim, aproximado 
de uma visão que sugere enfrentamento à “ilegalidade” através de uma 
(“obrigatória”) medida propositiva estatal de ação – o que pode evocar 
traços da malfadada configuração processual de pretensão punitiva 
(processo como conformação/chancela de um ius puniendi reclamado 
pelo acusador).

Novo sofisma generalista com o qual se depara: a oportunidade 
aqui significa um critério de adoção ou não de uma medida processual 
relativa à juridicização de um fato específico para seu acertamento ju-
risdicional e os regramentos sob os quais essa hipótese seria em tese ou 
vedada e/ou recomendada. 

Não se está a tratar de uma irresponsável defesa de postura atre-
lada ( falaciosamente) a um “abandono” ou bloqueio jurisdicional quan-
to a fatos potencialmente criminais (ao menos aparentemente dotados 
de caráter típico, antijurídico e culpável), se não que da análise de uma 
dada situação e da amplitude de ferramentas casuísticas para lidar com 
a necessidade ou não de se propugnar a esse fato um trato vertical-esta-
tal ou não. Como refere Chiavario:

Mi riferisco al principio di ‘legalità’ dell’azione penale, che 
vanta, beninteso, non soltanto una illustre tradizione ma 
anche riconoscimenti attuali di tutto rispetto; dove il ter-
mine ‘legalitá’ – nel linguaggio comune a parecchie culture 
penalistiche e processualistiche ‘nazionali’ (“légalité de la 
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poursuite”, o, tout court, “Legalitätsprinzip”, “principio de le-
galidad”) ed anche nel dialogo transnazionale tra i giuristi – 
evoca per sé una temática di amplissimo respiro ed insieme 
assume un significato alquanto specifico e ‘mirato’, come 
esclusione di intermediazioni di ragioni di semplice oppor-
tunità tra le scelte della legge di incriminare determinati 
tipi di condotta ed i comportamente del tittolare pubblico 
dell’azione penale [...]495.

Ocorre que há o segundo aspecto necessário na questão, como fri-
sa Goldschmidt: a adoção de uma obrigatoriedade no exercício da ação 
tem, logicamente, seu caráter de simbologia não só da independência 
da atividade jurídico-processual através de seus órgãos e agentes parti-
culares e suas respectivas competências próprias (bem como o caráter 
de combater intromissões exclusivamente político-governamentais – 
politics – na esfera persecutória e processual). Porém há que se atentar 
para o fato de que a adoção da obrigatoriedade impõe uma nota essen-
cial de formalismo que por vezes sufoca até mesmo os reais objetivos 
materiais constitucionais na promoção dos valores básicos eleitos para 
a (um pleonasmo necessário) constituição do Estado de Direito sob a for-
ma de república federativa.

Muitas vezes o elogio iluminista-burocrata à legalidade deve ser 
contido, não sem negar as benesses trazidas com sua sistemática nem 
procurar falsamente retirar-lhe o senso de organização e lisura que 
procura (ao menos em gênese) fixar para com o uso da pretensão acu-
satória (mormente quando se trata de uma responsabilidade também 
estatal – caso das ações de iniciativa pública): é preciso ver que uma 
preocupação com a justiça material deve vir, no mister, com a necessária 
compatibilidade de elementos de oportunidade – e por haver apoio em 
Goldschmidt, se diz isso sem qualquer receio de confusão (já devida-
mente afastada) com um reles “concretismo” em relação ao “direito” de 
ação, ou mesmo quanto à identidade errônea (já referida em momentos 
anteriores) entre ius ut procedatur e ius puniendi que alguns defendem.

Fala-se em justiça material como um critério a ser relevado para 
que se sopesem os exercícios persecutório e processual e se avalie a real 
necessidade de ter, na casuística, a ação como fruto de uma atuação 

495   CHIAVARIO, L’Azione Penale tra Diritto e Politica..., p. 98.
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obrigatória do agente acusador, como se apenas isso fora garantia de 
maior organização e uma barreira contra a desídia jurídico-penal (em 
sentido amplo), simplesmente. Uma análise breve do desenvolvimento 
histórico dos respectivos princípios dará maiores elementos para a dis-
cussão. É o que se passa ligeiramente a fazer, sem, obviamente, qualquer 
pretensão exaustiva.

Desde logo, se optará, pois, pela utilização do termo obrigatorie-
dade em detrimento de “legalidade”, uma vez que pelos singelos motivos 
já expostos, a ideia de sinonímia entre os termos já carrega as bases para 
a necessária crítica (já esboçada) que a construção deve sofrer.

2.3.1 BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS SOBRE OS PRINCÍPIOS DE OBRIGATORIEDADE E 
OPORTUNIDADE: SOBRE APLICAÇÕES E DISTORÇÕES

Segundo Giacomolli, é possível situar como antecedentes históri-
cos da atual discussão sobre os princípios de obrigatoriedade e/ou opor-
tunidade no exercício da ação penal aportes no direito romano, no poste-
rior direito germânico (e sua influência sucessiva após a queda do Império 
Romano), na chamada “Reunião de Helsinque”, na “Recomendação do 
Comitê de Ministros do Conselho da Europa” e em traços da família de 
sistemas agregados como representantes da common law496.

Trazendo a discussão para uma linha histórica focalizada nas ra-
ízes de influência mais atuais, Armenta Deu complementa que os mo-
mentos recentemente “decisivos” para a análise ora proposta se situ-
am nas configurações político-processuais verificadas na Europa tendo 
como base as duas grandes guerras do século XX – sendo que no período 
anterior à Primeira Guerra, no período entre guerras e no período “atu-
al” (posterior à Segunda Guerra), as formatações e ideários plasmados 
(quanto aos referidos princípios) ganham momentos de evidência e de-
lineamentos mais relevantes. 

Importante complemento feito por ela ressalta (enfocando a pro-
blemática no recente desenvolvimento da questão na legislação alemã) 
a necessidade de análise sociopolítica dos momentos em que ganharam 

496   GIACOMOLLI, Nereu José. Legalidade, oportunidade e consenso no processo 
penal na perspectiva das garantias constitucionais. Alemanha – Espanha – Itália 
– Portugal – Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 23.
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força tanto propostas tendentes à implementação de maior senso de 
oportunidade quanto aqueles aspectos em que a manutenção de um sta-
tus quo de obrigatoriedade fora defendido: “Las circunstancias sociopolí-
ticas y las variadas direcciones de política criminal predominantes cuan-
do fueron incluyéndose cada uno de los casos de renuncia a la persecución, 
esclarecen, y no poco el complejo panorama que a primera vista ofrece  la 
regulación legal expuesta497.

Segundo a autora, a análise da questão deve necessariamente pas-
sar por um duplo prisma, que enfoca tanto a necessidade de estabeleci-
mento de um locus político para o acusador “oficial” (referindo-se, ela, 
ao ministério público em sentido amplo – mas notadamente mais em 
relação à Espanha e à Alemanha), quanto à realidade de sobrecarga do 
sistema de administração da justiça (criminal) e à adequação ou não do 
espectro processual como válvula dessa constatação498.

Em verdade, como sói ocorre em qualquer estudo que traga um 
feixe de análise (ainda que minimamente) tangente à “história das 
ideias”, só se pode concluir que não existe como delinear um exato “an-
tecedente histórico” para um fato, uma conjuntura política ou um ele-
mento sociocultural. Há contextos possivelmente vistos como de maior 
colaboração ou ingerência. Com o objeto do qual ora se ocupa, não pode 
ser diferente: não existe chance de acerto pleno em procurar traçar – 
por exemplo – um mapa ou linha do tempo quanto à “adoção” de um ou 
outro princípio reitor do exercício da ação penal, e nem como coligar ele 
a um exato modelo processual. Contudo, há como fazer aproximações 
bastante proveitosas para que o patamar de análise seja atingido.

Buscar-se-á base objetiva nas concepções dos já referidos autores, 
por questão de tanto haver concordância com ambos no sentido de que 
sobre a matéria específica as fontes influentes do atual panorama são 
mesmo as referidas como por uma questão de corte metodológico que 
nega o aprisionamento a generalizações que tem mais de errôneas do 
que de abrangentes.

497   ARMENTA DEU, Criminalidad de bagatela y Principio de Oportunidad: Ale-
mania y España. Barcelona: PPU,1991, p 51-52.
498   ARMENTA DEU, Teresa. Criminalidad de bagatela y Principio de Oportuni-
dad…, p. 52.
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Giacomolli traz a ideia de que na base do processo judicial da fase 
do império romano conhecido como cognitio (que veio a se mostrar a gê-
nese do sistema inquisitivo medieval – séculos depois), inicialmente vi-
gorava uma espécie de princípio de “oportunidade”499, certamente como 
uma transmutação ainda em curso dos elementos do processo vigoran-
te desde a fase republicana (chamado de accusatio). Em função disso, 
segundo o autor, se pode explicar o rigor do tratamento então dispen-
sado à “calúnia” como infração merecedora de grave punição500: em uma 
lógica de acusação privada, uma acusação exercida temerariamente, ou 
repleta de inverdades, lesava não apenas o falsamente imputado, como 
também algo que remete à própria administração da justiça. A ideia fora 
paulatinamente suplantada com a fase posterior (e mais representati-
va do processo no período imperial romano), em que a cognitio fincou 
as bases do futuro inquisitorialismo (sobretudo canônico) ao “suprir” a 
ausência de acusação privada com concessão extra ordinem de poderes 
aos magistrados para concentrar as funções processuais e passarem a 
perquirir elementos de convicção e a exercerem cumulativamente a fun-
ção de acusador e decisor501.

Na dança dos panoramas social, cultural e jurídico, o direito germâ-
nico que vem a influenciar decisivamente a Europa continental nas raias 
do medievo, após o declínio de Roma enquanto império, a questão é vista 
de modo diferenciado. Havia (antes da disseminação e consagração da in-
quisitio medieval), ao contrário da oficialidade estatal-imperial típica ro-
mana (em que pese à multiplicidade de procedimentos e a – supra-aven-
tada constante modificação do(s) sistema(s) romano(s) de persecução e 
processo penal), uma maior profusão de mescla entre questões públicas e 
privadas de modo que ambas não se situam exatamente em campos jurí-

499   GIACOMOLLI, Legalidade, oportunidade e consenso no processo penal..., pp. 26-27.
500   Inclusive Goldschmidt sustenta que havia igual rigor para o cometimento 
de “tergiversação” – no instante em que se verificava uma desistência “injus-
tificada” por parte do querelante autor de uma acusação do tipo privatista. Cf. 
GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., p. 121.
501   GIACOMOLLI, Legalidade, oportunidade e consenso no processo penal..., p. 27.
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dicos distintos502. Inclusive quanto à “solução” jurídica para os casos, que 
não raro girava ao redor de reparações de cunho civil e/ou pecuniário.

A generalização continental de sistemas voltados para o cunho 
inquisitivo gerou em um primeiro momento, uma espécie de uniformi-
zação em relação a um princípio (ainda que distorcido – como bem ve-
remos) de obrigatoriedade: a vingança privada e a lesa civil foram sendo 
substituídas tanto no campo decisório-jurisdicional como no campo 
processual por procedimentos oficiais que em um primeiro momento 
tratavam de suplementar a querela privada (ou mesmo “forçá-la”) quan-
do insuficiente ou desidiosa, e em um segundo momento – já próximo 
do inquisitorialismo enquanto tipo ideal – substitui-la integralmente503.

Um princípio de visualização absolutista-estatal (modelo político que 
séculos depois conheceria seu apogeu na Europa) se une ao inquisitorialis-
mo nessa percepção político-processual de cores inquisitivas. Se o delito é 
necessariamente alvo de interesse público por ser de lesa majestade (ataca a 
“ordem e a organização estatal”504– ainda que um conceito de “Estado” como 
hoje o vemos seja, neste momento, por demais incipiente), o antigo costu-
me germânico da indiferenciação civil e penal e do privatismo processual 
(que já em Roma encontraram momentos de vigor enquanto mola mestra 
das contendas jurídicas) têm seus últimos respiros e vai sendo suplantado 
definitivamente naquela quadra histórica por uma legalidade de ares inqui-
sitoriais e autoritários que é representada em muito pela noção obrigatória 
de persecução penal via acusação estatal (“oficial”).

Como mostra Armenta Deu, a partir do período medieval de apo-
geu do sistema inquisitório, a “legalidade” se torna uma praxe e a pedra de 
toque do fluxo de persecução penal. A Constitutio Criminalis “Carolina” 

502   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., pp. 121-122.
503   Sobre os momentos iniciais de um triunfo do inquisitorialismo medieval en-
quanto sistema jurídico operacional “ideal” na Europa medieval, Goldschmidt 
comenta: “Además, por malechos de nocividad común acabó por formarse una co-
acción del perjudicado de interponer querella. Últimamente se desarrolló un pro-
cedimiento de oficio, con o sin nombramiento de acusador, sobre todo contra male-
chores “nocivos terrae”. En el procedimiento inquisitivo común alemán, el principio 
de legalidad triunfó” (GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., p. 122).
504   GIACOMOLLI, Legalidade, oportunidade e consenso no processo penal..., p. 29.
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(sob a ordem de Carlos V e considerada a primeira codificação do di-
reito penal alemão) de 1532 – símbolo do inquisitorialismo germânico 
suplantando de vez por todas as concepções jurídicas consuetudinárias 
pré-medievo – estabelecia inclusive a exclusividade do exercício da per-
secução penal aos poderes constituídos (rompendo com qualquer base 
de indiferenciação de direitos civis/particulares e criminais/públicos)505.

Não resta opção, aqui, senão o de deliberadamente sobrevoar 
configurações que se plasmaram e “ruíram” (de certa forma506) em con-
junturas que duraram séculos a fio e que contêm peculiaridades que 
não poderiam ser abordadas em um trabalho como esse sem uma perda 
considerável de fôlego e um desvio completo da temática. Assim, se pon-
tua a discussão avançando para contexto histórico cronologicamente 
posterior, onde, na antessala da modernidade (historicamente assen-
tida), já vemos uma necessidade orgânica da sistemática sofrer novos 
contornos e elementos: uma ideia de processo “de partes” (contraditória 
à concentração inquisitorial de funções) faz desenvolver a instituição do 
Ministério Público de forma seminal àquela que hoje conhecemos507 – 
um órgão público desmembrado para o exercício de defesa dos interes-
ses sociais e estatais para o qual função de exercício da ação penal vai 
ganhando relevo e simbologia508.

505   ARMENTA DEU. Criminalidad de bagatela y Principio de Oportunidad…, p. 52.
506   Cf. CARVALHO, Salo de. Revisita à Desconstrução do Modelo Jurídico Inqui-
sitorial. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. V. 
42. Curitiba: UFPR, 2005. pp. 36-37.
507   Comenta Armenta Deu sobre o delineamento que atualmente temos quanto 
ao “Ministério Público” e suas raízes francesas, recepcionadas na Alemanha. 
A instituição passava a ser uma espécie de “resposta” à ideia de configuração 
inquisitiva concentradora de poderes, e igualmente uma via alternativa à ideia 
de processo “de partes” de caráter privado: “El liberalismo alemán llevaba largo 
tiempo postulando un cambio que remediara los defectos del sistema inquisitivo y 
permitiera convertir el proceso penal en un proceso de partes, sin que ello, a su vez, 
dependiera de la intervención de sujetos privados” (ARMENTA DEU, Criminali-
dad de bagatela y Principio de Oportunidad..., p. 75).
508   Aportes históricos em Armenta Deu (Cf. Criminalidad de bagatela y Principio 
de Oportunidad…, pp. 53-54) e Giacomolli (Cf. Legalidade, oportunidade e con-
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Dessa maneira, a obrigatoriedade se configura juntamente a con-
ceitos correlatos de legalidade e oficialidade para assumir novo caráter: 
se o exercício “oficial” da ação pelo poderio estatal surge no medievo 
como instrumento de atuação persecutória visando um monopólio tri-
butário da verticalidade e da “abrangência”, agora a ideia é justamente 
contraposta (ou pretensamente contraposta): uma oficialidade (desig-
nação de órgão “oficial” para exercer a função acusatória) tendente a 
evitar a nefasta consubstanciação funcional (inquisidor-acusador-jul-
gador) e a impedir a ausência de persecução/acusação quando relegada 
a (“mera”) vontade ou anseio privatista.

Aqui a “balança” conceitual sofre nova alteração de contrape-
sos: se em um primeiro momento a oficialidade estatal no exercício da 
ação veio com propósitos visíveis de maximização do poder estatal (ou 
imperial ou mesmo eclesiástico, no que diz para com a Santa Inquisição 
católica em seu período), os séculos posteriores viram uma espécie de 
nova modelagem do quesito, especialmente no período entre as gran-
des guerras da primeira metade do século XX, na Europa. Agora uma 
flexibilização desse caráter oficial/obrigatório de uma ação penal 
exercida por um órgão estatal (Ministério Público – genericamente) 
passava a ser tida como meio de “manobra” autoritária de governos 
tendentes ao despotismo fascista. 

Giacomolli509 situa o panorama exemplificativo da política nazista 
exercida na Alemanha entre os anos de 1933 e meados de 1945, onde o 
governo hitlerista, no campo jurídico-processual introduziu uma lógica 
de facultatividade ministerial na condução, abertura e arquivamento 
das ações penais. Como o desenvolvimento de propostas de reformas le-
gais no ordenamento dos Länder alemães desde o final do século XIX, o 
poderio e alguns níveis de solidez de atuação ministerial desagradavam 
não apenas algumas comissões de juristas que pugnavam por excepcio-
nalidades de conveniência em meio à oficialidade (e seu caráter de legali-
dade) ministerial, como notadamente ao ideário centralizador-executi-
vo da mentalidade fascista de cunho nacional-socialista. Embora possa 
parecer paradoxal, o Führer e sua cúpula apontavam para um uso estra-

senso no processo penal..., pp. 30-31).
509   GIACOMOLLI, Legalidade, oportunidade e consenso no processo penal..., pp. 31-34. 



277

CAPÍTULO 2

tégico de amplificação (ou revigoração) do princípio da oportunidade. 
Manejo de uma falácia populista como só o nazismo atingiu com dado 
grau de maestria: “La llegada al poder del Nacionalsocialismo no paró en 
absoluto la expansión del p. de oportunidad. Muy al contrario, el p. de lega-
lidad se consideró como un aspecto más de las ya superadas concepciones 
liberales que, por otro lado, perjudicaban la coordinación de la actividad 
persecutoria de acuerdo con los ‘intereses populares’”510.

Contemporaneamente os esforços de comissões de estudiosos 
europeus (até em função da adoção de posturas de discussão de temas 
comuns que ao longo da segunda metade do século XX influenciaram 
e igualmente foram influenciados pela ideia de criação do bloco po-
lítico da união europeia – o que, de fato, viria a se intensificar com a 
criação da Comunidade Europeia pelo Tratado de Maastricht em 1992 e 
especialmente pela adoção do Euro como moeda comum regulada pelo 
Banco Central Europeu, a partir de 2002), resultaram em duas plenárias 
significativas com o intuito de gerar recomendações de uniformização 
dos sistemas nos países comunitários como, por exemplo, a Reunião de 
Helsinque (em 1986 e sua declaração respectiva) e o Comitê de Ministros 
do Conselho da Europa (reunido em 1975): essas discussões para elabo-
ração de “recomendações” uniformizantes reavivaram a discussão sobre 
o contrapeso entre os princípios de obrigatoriedade e oportunidade para 
os ordenamentos internos dos Estados comunitários e foram pontos 
sensíveis das atas e documentos conclusivos dos encontros511.

510  ARMENTA DEU. Criminalidad de bagatela y Principio de Oportunidad…, pp. 56-57.
511   Inclusive no que diz respeito à Reunião de Helsinque, algumas “recomenda-
ções” da carta final exarada pelo conselho dos participantes referem especifi-
camente a ideia de que em meio à tradição de “legalidade” (obrigatoriedade) 
adotada pela maioria dos ordenamentos continentais a partir dos fins do sécu-
lo XIX, haja regramento de elementos de oportunidade, inclusive com fixação de 
condições de maior autonomia do órgão estatal acusador-persecutório para a 
não veiculação da acusação. Frisa-se que não se pugna, nessas considerações, 
por uma adoção integral da oportunidade em detrimento de um “abandono” da 
obrigatoriedade, mas sim de um “revival” da oportunidade devidamente mitiga-
da para uma convivência com o princípio “reitor” (que ainda tem ares tributá-
rios à oficialidade). Cf. GIACOMOLLI, Legalidade, oportunidade e consenso no 
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Por fim, não se pode deixar de referir a questão da retroinfluência 
e interpenetração de conteúdos sistemáticos entre as “famílias” conti-
nentais e de common law no que diz respeito à problemática ora abor-
dada. Sem descontar a origem britânica dos moldes trabalhados quanto 
a este último sistema referido, nessa rápida passagem por pilares his-
tóricos úteis em nosso debate, se segue a consideração de que a atual 
relevância da common law na discussão atual da temática tem um fundo 
maior de raiz estadunidense:

Com a vitória das potências aliadas na Segunda Guerra Mun-
dial, especialmente no caso dos Estados Unidos, a influência 
de seu sistema jurídico se expandiu. Com a crescente domi-
nação econômica, política e social, inclusive bélica, da maior 
potência mundial, a expansão de seu sistema jurídico foi uma 
consequência natural512.

Impossível negar que as configurações relativas ao charge bargai-
ning e ao sentence bargaining513 (noções de, respectivamente, alteração 
deliberada do conteúdo acusatório consoante uma análise de vantagens 
e possibilidades probatórias e “negociação” de uma pena em quantum 
ou em condições mais brandas), bem como o plea negotiation (com to-
das as críticas que a noção comporta do ponto de vista das garantias 
processuais do acusado relativas à índole processual-constitucional514) 

processo penal..., pp. 34-37. 
512   GIACOMOLLI, Legalidade, oportunidade e consenso no processo penal..., p. 38.
513   GIACOMOLLI, Legalidade, oportunidade e consenso no processo penal..., p. 38.
514   “La discrecionalidad de la acción y la consiguiente disponibilidad de las impu-
taciones e incluso de las pruebas, que se ha conservado en algunos de los actuales 
sistemas acusatorios, son por tanto un reducto, del todo injustificado, del carácter 
originariamente privado y después sólo cívico o popular de la iniciativa penal. Se 
entiende que esta discrecionalidad y disponibilidad - que en los Estados Unidos 
se manifiestan sobre todo en la negociación entre acusador público e imputado 
(plea bargaining) de la declaración de culpabilidad (guilty plea) a cambio de una 
reducción de la gravedad de la acusación o de otros beneficios penales- represen-
tan una fuente inagotable de arbitrariedades: arbitrariedades por omisión, ya que 
no cabe ningún control eficaz sobre los favoritismos que puedan sugerir la inercia 
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são exemplos claros de atuais possibilidades estruturais de valorização 
da oportunidade processual como possibilidades diante do exercício da 
acusação. E permeiam as novas reformas legislativas na maioria dos 
países que informam a tradição “continental” do processo penal, como 
salienta Thomas Weigend515.

Inclusive as subdivisões diversas realçadas no procedimento pe-
nal padrão estadunidense focalizam especialmente a fase de “adjudica-
ção” (adjudicatory stage) – um estágio intermediário entre a fase de in-
vestigação pré-processual e a discussão judicial do caso: neste momento 
da persecução, age-se como que saneando o futuro (eventual) case a ser 
levado à Corte, e são devidos às partes mutuamente os deveres de dis-
closure/discovery (“exibição” à outra parte do conteúdo probatório a ser 
debatido em juízo). Não se admite, portanto, “surpresas” na discussão 
judicial possivelmente vindoura (guardadas as proporções relativas ao 
réu que tem direito de não se auto incriminar e não revelar todas as li-
nhas argumentativas de sua defesa, por exemplo). 

Assim, há uma verdadeira triagem política passível de ser reali-
zada pelo acusador, levando em conta que existe a possibilidade ple-
na de opção por não proceder contra o acusado – caso sua avaliação 

o el carácter incompleto de la acusación; arbitrariedades por acción, al resultar 
inevitable, como enseña la experiencia, que el plea bargaining se convierta en la 
regla y el juicio en una excepción, prefiriendo muchos imputados inocentes decla-
rarse culpables antes que someterse a los costes y riesgos del juicio” (FERRAJOLI, 
Derecho y Razón…, pp. 568-569).
515   “And yet, plea bargaining and its functional equivalents are omnipresent in 
today’s criminal justice systems. This applies not only to those Continental legal 
systems that have introduced negotiated judgments by statute, such as Italy, Fran-
ce, Spainor Poland, but also to countries such as Germany where a practice of 
bargaining has silently and surreptitiously undermined the statutory arrangement 
and has eventually been – grudgingly – accepted by appellate courts” (WEIGEND, 
Thomas. “The Decay of the Inquisitorial Ideal: Plea Bargaining Invades German 
Criminal Procedure”. In: JACKSON, John; LANGER, Máximo; TILLERS, Peter 
(Org.). Crime, Procedure and Evidence in a comparative and international con-
text. Essays in honour of Professor Mirjan Damaska. Oxford/Portland: Hart Pu-
blishing, 2008. pp. 41-42).
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seja no sentido de perceber que não vai conseguir se desincumbir com 
segurança do onus probandi. Sabe-se que, conforme diferenças siste-
mático-administrativas, nos Estados Unidos geralmente os agentes 
responsáveis pela acusação judicial pública (e principalmente os esta-
duais ou distritais) ocupam cargos mediante eleição em voto popular. 
É preciso, portanto, conter o risco tanto jurídico quanto político (em 
sentido amplo) de uma acusação infundada que pode gerar uma ab-
solvição por ausência de indícios e elementos sólidos e uma mácula 
estatística na carreira do prosecutor516: 

Se as provas não forem suficientes para desincumbir-se o 
promotor do seu ônus – boa parte da prova ou foi declarada 
ilícita, ou é irrelevante ou não confiável -, não deverá a acusa-
ção dar início ao processo. A acusação deverá avaliar a viabi-
lidade de um processo penal condenatório. Tal análise é das 
mais importantes, pois os riscos são inúmeros. Vão desde os 
riscos políticos de uma persecução fracassada, até a respon-
sabilização civil por uma persecução leviana517.

Ou seja, se não se pode falar em uma oportunidade equalizando 
os sistemas continentais e de common law em elementos particulares 
que são inconciliáveis, se pode, por outro lado, perceber que não há ne-
nhum tipo de alarme nem prejuízo sistemático intrínseco ao admitir 
uma maior discricionariedade do agente público no sentido de opção 
por veicular ou não a acusação. O estilo estadunidense de oportunidade 
acusatória é regrado e coadunado com as clauses e presunções determi-
nadas pelo corpo constitucional daquele país e pelas Emendas ao mes-
mo518, e não pode sofrer a integralidade das críticas que a alguns de seus 

516   Ou public prosecutor: termo genérico em língua inglesa para se referir ao 
“acusador” num procedimento penal, descontadas as diferenças de instâncias 
e competências funcionais (RAMOS, João Gualberto Garcez. Curso de Processo 
Penal norte-americano. São Paulo: RT, 2006. p. 104).
517   RAMOS, Curso de Processo Penal norte-americano,... p. 188. conferir pp. 184-
188 (sobre o adjudicatory stage).
518   Sobretudo no que diz respeito a 4ª, 5ª e 6ª Emendas da Constituição norte-
-americana, plasmando a eficácia e aplicação de standards jurisdicionais tributá-
rios às regras de exclusão (relativas à prova obtida ilicitamente), o privilégio contra 
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institutos (como a diversa carta de bargainings possível de ser lançada 
em meio ao processo) vai reservada.

Falou-se, por fim, anteriormente, em distorção, porque é fácil per-
ceber que o “uso” que certos sistemas e configurações políticas e go-
vernamentais fizeram (no campo jurídico-processual) dos princípios de 
obrigatoriedade e oportunidade não podem (ou não poderiam) macular 
um estudo sério e comprometido das benesses e desvantagens desses 
mecanismos. É sabido que momentos históricos distintos e suas pecu-
liaridades socioculturais foram pano de fundo para a adoção de ope-
racionalidades processuais que levaram – por um leque incontável de 
razões – em conta, por vezes, matizes de um princípio de oportunidade 
e por outras noções de obrigatoriedade, na questão de estipular o devido 
trato com o caráter da manifestação inicial acusatória.

O que não se pode fazer é selecionar elementos históricos de forma 
descontextualizada de seu nicho originário para colacionar argumentos 
com pretensão de generalidade. Assim, é preciso ter em conta tanto as 
críticas necessárias quanto as vantagens incontornáveis dos respectivos 
sistemas, mas sem paralelismos equivocados.

Exemplificando: é sabido que a noção de um processo “de partes” 
em sua modelagem idealizada remete a certa configuração processu-
al que tanto se verificou em dado momento no sistema romano antigo, 
como também traz nuances do sistema germânico no que diz respeito à 
caracterização privatista que indiferenciava moção particular para ob-
tenção de reparação (civil) ou mesmo punição (de onde não se pode falar 
em direito processual penal, dada a mescla dos conceitos). Pode-se afir-
mar com certa segurança, igualmente, que aí se verifica uma adoção do 
princípio da oportunidade em larga potência. Contudo, não seria correta 
uma associação ampla de uma ideia de oportunidade (simbolizada em 
seu estado de gênese pelo “processo de partes”) a outra de princípio acu-
satório, pura e simplesmente (como salienta Goldschmidt519), como re-

autoincriminação, os direitos à confrontação e informação (relativos ao contradi-
tório e à refutação de alegações e provas em juízo), o devido processo legal (em si) 
e outras decididamente referentes às garantias individuais do imputado.
519   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., p. 125.
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sultado de uma ideia de “disposição” (princípio dispositivo), o que desle-
gitimaria totalmente a configuração oficial/legalista quanto ao quesito.

Da mesma maneira, não se pode coligar de forma leviana a ideia de 
ausência de obrigatoriedade a alguns experimentos que a minimizaram 
ou suspenderam, como o (bastante referido na literatura) “desmonte” 
da legalidade promovido pelo nacional-socialismo alemão – ou mesmo 
com a ideia negocial, pura e simplesmente, que parece estar ( filosófico-
-politicamente) por trás da configuração de common law estadunidense.

Nesse ponto, é obrigatório a discordar veementemente do padrão 
assentido por parte da (boa) doutrina jurídica que trabalha o tema. Que 
o princípio da obrigatoriedade não é (ou pode muito bem não ser) uma 
opção coligada exclusivamente a uma verticalidade com algum senso ar-
bitrário, não há dúvidas: não se pode simplesmente pugnar desordena-
damente por “autonomia” e passar a exaltar um “privatismo” processual 
incongruente com suas próprias bases públicas e Constitucionais atuais 
(na maioria dos estados de direito ocidentais, ao menos). Do mesmo – e 
errôneo – modo, não se pode incorrer no equívoco de acreditar de uma 
maneira tola na ideia de que a “legalidade” enquanto princípio “reitor” 
do exercício da ação processual acusatória é apenas eivada de benesses 
que simbolizam o Estado em sua versão idealizada e organizacional. 

Muito menos no argumento de que lógicas e expedientes legais re-
lativos ao princípio da oportunidade foram, ao longo da história, simples 
aparatos a serviço de um “desmonte” da força do Estado. Para Afrânio 
Jardim, “no momento em que o Estado proibiu a vingança privada, assu-
miu o dever de prestar jurisdição, monopolizando esta atividade pública. 
Percebeu-se, em determinado momento histórico, que ao Estado deve ca-
ber o combate à criminalidade, seja preventiva, seja repressivamente”520. 
Para o doutrinador, há uma equivalência conceitual entre a verve demo-
crática estatal e a noção de obrigatoriedade, sendo que vão coligados, 
em sua lição, a experiência fascista da primeira metade do século XX e 
uma organização processual voltada para a oportunidade (revelando a 
aspiração antidemocrática nascente no seio dessa principiologia). Só é 
possível discordar.

520   JARDIM, Ação Penal Pública. Princípio da Obrigatoriedade. 5. ed. Rio de Janei-
ro: Lumen Juris, 2011. p. 11.
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Parece que, se houve realmente um desprestígio da obrigatorie-
dade e uma elevação da oportunidade enquanto princípio simbólico do 
exercício acusatório – máxime na Alemanha nazista – isso se deu em 
razão de procurar “orquestrar” a atividade ministerial e isolar a magis-
tratura de certa parcela de poder: nada teve ou teria a ver com algum 
caráter “ontológico” arbitrário ou contrademocrático existente no prin-
cípio da oportunidade.

Sabe-se (em entendimento contrário ao de Taruffo – consoante 
o primeiro capítulo) que a conjuntura política de um Estado tem uma 
imensa influência em suas configurações político-processuais (e vice-
-versa). Sabe-se, igualmente, que excepcionalidades podem ocorrer e 
que a existência de uma Constituição democrática e de preceitos repu-
blicanos previstos no ordenamento por si só não excluem nem barram 
a presença e vigência dentre o ordenamento respectivo de elementos 
aliados a um ideário autoritário. O que é preciso salientar, entre outras 
coisas, que nem essa coligação e influência são condicionantes obrigató-
rios da totalidade da índole do sistema, nem as exceções fazem destruir 
a regra (se não que a confirmam).

Mister que se comece a desmontar alguns sofismas com a lição 
de Armenta Deu:

Parecía claro el empeño nacionalsocialista en convertir al MF 
en único señor y dueño de la actividad previa al proceso pe-
nal, con el argumento de que cualquier tipo de control en tal 
sentido no era sino reflejo de unas concepciones liberales sin 
fundamento. Especialmente esclarecedora a este respecto re-
sulta la absoluta libertad del fiscal – concedida mediante Ley 
de 13 de diciembre de 1944- a la hora de acusar, si entendía 
que la persecución no era exigible para la protección del pue-
blo alemán, así como la necesidad de anuencia del MF para 
que el órgano jurisdiccional pudiera archivar el proceso. La 
práctica eliminación de la vigencia del p. de legalidad a que 
hubiera conducido esta política se vio frenada por el fin de la 
segunda guerra mundial521.

Percebe-se, pois, que o problema parece residir menos na adoção 
de elementos de oportunidade processual no quesito e mais em uma 

521   ARMENTA DEU, Criminalidad de bagatela y Principio de Oportunidad..., p. 57.
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completa instrumentalização do procedimento para colonizar politica-
mente o MF (ministério fiscal – na referência espanhola ao Ministério 
Público feita pela autora) e, como já referido, desprestigiar o judiciário.

Dessa forma, vê-se que defensores históricos da ideia de obriga-
toriedade enquanto legitimidade estatal democrática para persecução 
criminal “imparcial” – em oposição à (dita) “inconsequente” e “arbitrá-
ria” tese da oportunidade como arroubo de exagero privatista – acabam 
por recorrer ao mesmo equívoco promovido por Taruffo, mesmo que às 
avessas: quando o mestre italiano assevera que não deve haver maior 
preocupação “política” no estudo da relação entre invervencionismo ju-
dicial (vertical) no processo, praticamente exclui a hipótese de que um 
modelo vigorante de governança possa ter reflexo decisivo na configu-
ração processual (em sentidos amplo e mesmo estrito). Aqui, o contrá-
rio: ao simplesmente igualar ou mesclar ideias de “governo” e “princí-
pios processuais” aplicados ou estimulados pelo poder vigente, se parte 
para o excesso diametralmente oposto. 

Não se pode simplesmente focalizar um elemento da mecânica 
jurídico-processual defendida por um regime ou uma ideologia despó-
tica e deslocá-lo de seu contexto histórico, apontando-lhe como fator 
simbólico daquela ideologia.

Obviamente que uma contenção da obrigatoriedade nesse dia-
pasão procurava atacar o critério histórico do princípio enquanto as-
sunção de responsabilidade estatal contrária a abusos e a desídias per-
niciosas por parte da necessidade do dever acusatório, e substituí-la 
por uma oportunidade maleável. Mas que não se olvide que a obrigato-
riedade já foi igualmente meio de conservação e instituição monopoli-
zante de poder – sendo a matriz do instituto uma verdadeira porta de 
entrada para o inquisitorialismo.

O “uso” político (politics por excelência) da oportunidade (ou do 
desprestígio arquitetado para a obrigatoriedade) pelos logicamente es-
tigmatizados projetos nazifascistas não pode chegar antes de suas pró-
prias definição e discussão conceitual séria para o trato da problemá-
tica. E a ingenuidade de acreditar que o princípio da obrigatoriedade, 
hoje, carrega apenas ares de ingerência democrática estatal – e nada de 
sua versão amplificadora de arbitrariedades não nos convém.
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Não custa ressaltar que muitos países em fases extremamente 
simbólicas de despotismo político contemporâneo, em seus regimes 
jurídico-processuais, optam/optaram pelo princípio da obrigatoriedade 
com claríssimo intuito centralizador de poder (e com nuances de “le-
galidade” mais presumidamente coligadas ao inquisitorialismo do que 
à maior ingerência estatal-democrática que o princípio também pode 
simbolizar) e quanto a isso os defensores da tese adversa à “privatiza-
ção” causada pela oportunidade parecem silenciar522. Bem como é im-
portante ressaltar que a desestruturação político-ideológica da obri-
gatoriedade enquanto princípio-base da atuação ministerial durante o 
período fascista da Itália de Mussolini fez com que o princípio (e sua 
oficialidade) fosse relegado a conceito-fantoche: conforme os arranjos 
legais e administrativos, nem a “oficial” adoção de um critério de obriga-
toriedade pode salvaguardar o interesse legitimamente democrático de 
um sistema jurídico-penal523.

Aparentemente, soa melhor atacar/defender os tipos de uso e 
ideologia utilitária que está por trás das vigências de aportes principio-
lógicos do que fazer uma crítica generalizante do poder constituído e 
suas vicissitudes que abarque todo e qualquer elemento a ele contem-
porâneo e por ele empregado. É sabido, e crível, que o poder político se 
representa e é representado pela sua ordem jurídica eleita e sumamente 
pela sua configuração processual penal. Mas isso não pode significar en-
globar igualmente o uso pervertido de institutos e premissas.

Há motivos para acreditar – sob pontos de vista divergentes – que 
não há uma qualidade intrínseca maléfica ou liberal em ambos os prin-
cípios, e sim possibilidades de uso ruim ou configurado mediante ide-

522   JARDIM, Ação Penal Pública..., pp. 64-65 e 73-74.
523   Referência de Chiavario, quando salienta que as “exceções” à obrigatoriedade 
existentes no sistema processual penal italiano do período fascista do século 
XX eram tão cruciais que se tornavam “regra” quando a questão era enjeitar a 
atuação jurisdicional. Segundo Manzini, inclusive, a subordinação do Ministé-
rio Público ao Poder Executivo e a ausência de qualquer controle jurisdicional 
do pleito de arquivamento eram meros “detalhes” contextuais. CF. CHIAVARIO, 
L’Azione Penale tra Diritto e Politica..., p. 93.
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ários arbitrários, verdadeiras distorções jurídico-legais de conceitos e 
aportes democráticos e suas finalidades básicas.

2.3.2 IDENTIFICAÇÃO DE CONCEITOS E POLÍTICA PROCESSUAL: CRÍTICA À ADOÇÃO 
INDISCRIMINADA DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE COMO SINONÍMIA DO BINÔMIO 
OFICIALIDADE-LEGALIDADE

Segundo o magistério de Leone, não há definição pacífica para um 
conceito de oficialidade enquanto princípio relativo ao exercício da ação 
penal de caráter público: conforme o autor, a principal controvérsia se ve-
rifica entre aqueles doutrinadores que trabalham a ideia enquanto uma 
variação do conceito de obrigatoriedade (no que diz para com a promoção 
e/ou o exercício da ação) e outros que coligam o conceito como mais afei-
to a uma noção de publicidade, “[...] al paso que ella no quiere expresar más 
que el deber del ministerio público, así que le sea llegada la notitia criminis, 
de iniciar de oficio la acción penal, es decir, sin que se necesite ninguna or-
den, estímulo o iniciativa de otro órgano o sujeto”524.

A conclusão do autor é franca no sentido de distinguir a carac-
terística da oficialidade enquanto um elemento mais relativo à compe-
tência jurídico-processual e à iniciativa própria do órgão acusador do 
que no que se refere a outras funcionalidades. Quando explica que “[...] 
oficialidad es la obligación del ministerio público de promover por su ini-
ciativa la acción penal”525, Leone maneja o vocábulo “obrigação” sem 
dizer respeito (em que pese a aproximação temática) à obrigatoriedade 
enquanto princípio, mas sim dando maior ênfase à iniciativa. É por isso 
que boa parte dos autores a definir estritamente o que seria o princípio 
da oficialidade em meio ao sistema processual pátrio – e aqui Lopes Jr., 
por todos – equipara a mesma simplesmente à investidura: “A ação pe-
nal de iniciativa pública é atribuição exclusiva do Ministério Público, nos 
termos do 129, I, da Constituição. Significa que somente os membros do 
Ministério Público estadual ou federal, devidamente investidos no cargo, é 
que podem exercê-la através da ‘denúncia’”526.

524   LEONE, Tratado de Derecho Procesal Penal. I – Doctrinas Generales…, pp. 139-140.
525   LEONE, Tratado de Derecho Procesal Penal. I – Doctrinas Generales…, p. 140.
526   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 386.
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Neste momento, mais do que nunca, quanto ao tema ora discuti-
do, é preciso localizar precisamente o ponto da encruzilhada conceitual 
(e político-processual) onde nos situamos: a fusão ou mesmo qualquer 
tipo de equiparação leviana de conceitos (que pode ser tanto fruto de 
equívoco de compreensão quanto de opção política) define toda a gama 
de considerações que se pode promover a seguir. Veja-se: se à ideia de 
oficialidade se unir apenas (como é mais correto) a noção de investidu-
ra – somada às considerações antes expostas por Leone – vê-se que há 
uma separação ( fundamental) que é explicada por Giacomolli: enquan-
to a oficialidade “informa que o Ministério Público tem a obrigação de 
promover, por sua iniciativa, a ação penal”, diverso seria o acertamento 
conceitual da obrigatoriedade que, quando vigorante em um sistema, “se 
coloca em oposição à discricionariedade, à qual é incompatível com uma 
visão democrática da função penal”527.

Nítido que no que diz respeito aos respectivos regramentos condi-
zentes com o exercício da ação processual penal no ordenamento brasi-
leiro, não há qualquer especificidade relativa à noção de obrigatoriedade 
nos moldes trabalhados pelos autores que consagram sua gênese e ca-
racterísticas (posicionamento semelhante ao guardado por Lopes Jr.528 
e à incisiva lição de Armenta Deu529). Por isso, é necessário um cuidado 
muito grande na delimitação de suas bases. 

527   GIACOMOLLI, Legalidade, oportunidade e consenso no processo penal..., p. 54.
528   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 387.
529   “Ahora bien – insisto – que se exija la existencia de alguien, oficial o particular, 
que previamente al inicio de un proceso ejercite la acción penal, no determina 
en modo alguno que se excluya el juego del p. de oportunidad, si bien hay que 
reconocer que parece lógico entender que la actuación particular no podrá verse 
sometida – como eventualmente pudiera estar la del fiscal – a la obligación de 
acusar ante toda apariencia de hecho delictivo. Por el contrario, el quehacer del 
fiscal – imprescindible en cuanto detente de monopolio de la acción penal para 
que un proceso penal tenga lugar y para que se diferencie el órgano acusador y 
juzgador – podrá encontrarse sometido al p. de legalidad o al de oportunidad. La 
exigencia de que exista alguien que sostenga la acción y no coincida con la per-
sona que juzgará se ve igualmente satisfecha si la misma decide su ejercicio con 
o sin ámbitos de discrecionalidad” (ARMENTA DEU, Criminalidad de bagatela y 
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Há como decantar certa presença do princípio decorrente de bases 
como a própria privatividade do exercício da ação pública (nos moldes 
do já aventado texto do Artigo 129, inciso I da Constituição Federal530), 
e a redação disposta no Artigo 24 do Código de Processo Penal pátrio531. 

Ao contrário do que situam Boschi532, Badaró533 e outros autores, 
não é possível ver no texto do Artigo 24 acima referido tamanha clare-
za e urgência de “defesa” de uma obrigatoriedade explícita: o vocábulo 
“será” (“...será promovida...”) não necessariamente significa ou precisa 
significar uma ordem ou estímulo de promoção da ação. Aliás, mais pa-
rece filiado à espécie de caráter informativo quanto à função ministerial 
à oficialidade normativa para esse tipo de ação.

Ainda que não se pense que o “será promovida” trazido pela lei 
no ora mencionado artigo do diploma processual seja uma espécie de 

Principio de Oportunidad..., p. 188).
530   Conforme o texto constitucional: “Art. 129. São funções institucionais do Minis-
tério Público: I- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”
531   Conforme o texto legal: “Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promo-
vida por denúncia do Ministério Público [...]”.
532   “Com efeito, quando o art. 24 do CPP declara que a denúncia (e diríamos nós, 
também o aditamento) “será” oferecida pelo órgão do Ministério Público, nos cri-
mes de ação pública, não fica difícil compreender a adoção pelo legislador de li-
nha radicalmente oposta ao princípio da oportunidade, vedando, assim, ao agen-
te ministerial a celebração de acordos com o réu ou seu advogado ou a invocação 
de argumentos de conveniência ou utilidade social para não desencadear a perse-
cutio criminis, salvo nas infrações definidas de menor potencial ofensivo, em que 
é possível evitar o processo litigioso mediante transação” (BOSCHI, José Antônio 
Paganella. Ação Penal. As fases administrativa e judicial da persecução penal. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 130).
533   “O princípio da obrigatoriedade, também denominado princípio da legalidade, 
significa que, quando o Ministério Público recebe o inquérito policial ou quaisquer 
outras peças de informação, e se convence da existência de um crime e de que há 
indício de autoria contra alguém, estará obrigado a oferecer a denúncia. O art. 
24 do CPP dispõe que a ação penal ‘será promovida’ por denúncia do Ministério 
Público. Não há, pois, campo para discricionariedade” (BADARÓ, Gustavo Henri-
que Ivahy. Direito Processual Penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 81).
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norma cogente (parece, muito mais, uma espécie de recomendação 
ou norma relativa à oficialidade), há como interpretar a margem legal 
para a consagração da obrigatoriedade, ainda, em outros aportes le-
gais, especialmente aqueles relativos à clara condição de indisponibili-
dade da ação (pública)534.

No sistema italiano temos um exemplo diametralmente oposto: a 
“adoção” da obrigatoriedade enquanto princípio “reitor” do exercício da 
ação penal é norma de base constitucional (versando o Artigo n. 112 da 
Constituição da República Italiana nestes termos: “O ministério público 
tem obrigação de exercitar a ação penal”). A disposição, porém, não tor-
na essa “obrigação” bem delimitada em termos rígidos e não apenas as 
discussões em torno da obrigatoriedade não foram – com ela – “encer-
radas” na Itália como se tornaram ainda mais férteis debates sobre essa 
dita extensão da propositura da carta magna535.

Aquele que, sem dúvida, é o dispositivo legal vigente mais emble-
mático quanto à consideração de que vigoraria em nosso processo penal 
o princípio da obrigatoriedade da ação é o disposto no Artigo 28 de nos-
so código processual: 

Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a de-
núncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de 
quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar 
improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquéri-
to ou peças de informação ao procurador-geral, e este ofere-
cerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público 
para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao 
qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Pode-se extrair a noção de obrigatoriedade do fato de que o acusa-
dor não pode tomar quaisquer medidas relativas ao fluxo da persecução 
penal – seja para inaugurar a fase processual com o exercício da acusa-
ção, seja para estancá-lo, com o não exercício acusatório via pedido de 
arquivamento – sem a autorização judicial. O magistrado aqui funciona 
como a válvula controladora desse fluxo e como espécie de “guardião” 

534   Tomando-se, aqui, o clássico exemplo do Artigo 42 do Código de Processo Pe-
nal brasileiro no quesito: “O Ministério Público não poderá desistir da ação penal”.
535   CHIAVARIO, L’Azione Penale tra Diritto e Politica..., pp. 19-20.
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da obrigatoriedade, no instante em que cabe a ele “avaliar” a incidência 
ou não de “motivo” para o não exercício da acusação536.

Se assim for assentido, se verá que a noção de obrigatoriedade sem-
pre esteve imposta à ideia de discricionariedade, como uma antítese. Mais: 
se a obrigatoriedade surge justamente como uma espécie de elemento li-
gado à independência do órgão acusador público em relação aos crimes 
ofensivos a bens jurídicos de caráter publicista, e como abandono de uma 
predominância privada na condução processual penal, esta, por sua vez, 
não pode ser fonte de descalabro inverso, como órgãos acusadores exerci-
tado de forma descontrolada sua “faculdade” de não agir.

Ou seja: há na propositura do Artigo 28 de nosso código, menos 
uma defesa apaixonada de uma obrigatoriedade como elemento sinto-
mático de uma “democracia” penal excludente de “arbítrios privatistas” 
do que uma norma de controle e/ou regramentos totalmente elementar. 

Aliás, parece que antes de discutir a problemática supostamente 
localizada em si relativa à adoção da obrigatoriedade ou da oportunida-
de, o que realmente (levando-se em conta a dita independência minis-
terial) precisaria ser regulado é justamente a subversão do exercício da 
função acusadora, relativa tanto ao arquivamento infundado ou ao exer-
cício infundado de ação: é passível de se acreditar que uma hermenêu-
tica que inclusive reforce a índole constitucional claramente defendida 
no texto da carta magna deveria ser tão (ou mais) preocupada com um 
exercício temerário de uma ação penal do que com um equivocado plei-
to de arquivamento pelo parquet. 

Estruturas “hierárquicas” em sede de arquivamento de ações (si-
milares exemplos nos ordenamentos processuais alemão e italiano537) 
– no sentido de haver controle jurisdicional da recusa ministerial em 
acusar – não apenas não ferem a lógica como não podem ser tidas como 

536   “Através do art. 28, coloca-se o juiz como um verdadeiro fiscal do princípio da 
obrigatoriedade do exercício da ação penal pública, desempenhando uma função 
anômala, porque não própria do sistema acusatório. Note-se a importância deste 
aspecto: o legislador preferiu “arranhar” a estrutura acusatória em prol da eficá-
cia do princípio da obrigatoriedade” ( JARDIM, Ação Penal Pública..., p. 92). 
537   Cf. ARMENTA DEU, Criminalidad de Bagatela y Principio de Oportunidad..., 
p. 63 e CHIAVARIO, L’Azione Penale tra Diritto e Politica..., p. 77.
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meras fontes de sustentação de um princípio de obrigatoriedade. Não 
é a obrigatoriedade que vai protegida como se um “valor” fosse e sim a 
coesão do sistema e a própria norma legal. 

Parece evidente que pugnar pela ideia de obrigatoriedade im-
passível de ser sequer “excepcionada”, por vezes, não é mais do que 
simplesmente defender a “obrigatoriedade” como um valor apartado 
da realidade político-processual e, mais do que isso, como se fosse não 
uma construção dogmática opcional e sim algo relativo ao verdadeiro 
objetivo da esfera jurídico-processual. Mais, ainda: defender a obriga-
toriedade do modo como tradicionalmente ela é assentida é muitas 
vezes deixar de lado o fato de que (estando a prioridade no controle do 
exercício deturpado da faculdade de agir) é preciso um efetivo controle 
quando ao despautério do agir (e não apenas quanto ao despautério do 
arquivamento ou da inação).

E não basta, aqui, a definição circular que repousa sobre a ideia 
de que cabe sempre o agir, o exercício da ação em casos em que “não 
cabe” o arquivamento. Deve haver um ponto de partida propositivo 
para se estabelecer quando não cabe o exercício acusatório, e não ape-
nas baterias voltadas para um exercício que se autoexcepciona somen-
te quando não se implementa.

Diante de uma base eminentemente e exclusivamente dogmática, 
poder-se-ia dizer que o limite para o “cabimento” ou não da ação (da 
obrigatoriedade de agir) é, do ponto de vista penalístico, a existência ou 
não de crime e do ponto de vista processualístico, a existência ou não de 
elementos verossímeis que conformem a opinio delicti. Se for levada em 
conta, contudo, a política criminal (e, logicamente, aqui, a política pro-
cessual), se verá, contudo, que deve haver critérios intrínsecos ao pró-
prio sistema jurídico-penal que problematizem sua atuação. Por isso é 
que não basta a empobrecida noção de “inexistência” de obrigatoriedade 
quando (ironicamente) “inexistir” obrigatoriedade: essa obrigatoriedade 
seria uma noção tão injustificadamente absoluta que não há hipótese 
contrária – apenas a necessidade de sua verificação ou não.

O que chama a atenção, do mesmo modo, é justamente o pe-
rímetro semântico com o qual alguns autores procuram contornar o 
conceito, levando a crer que fora dos limites de um conceito (“demo-
crático”) de obrigatoriedade, a única coisa que seria encontrada seria 
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uma espécie de arroubo privatista coligado ou a bases matriciais ro-
manas inaplicáveis ou àquelas distorções exemplificadas no nazismo. 
Armenta Deu comenta (usando o sistema alemão e as pesquisas dou-
trinárias daquele país, como exemplos) o fato de que muito desse anta-
gonismo imperativo pode ser extraído do fato de que ainda não se tem 
uma delimitação convincente de o que se poderia, hoje, assentir por 
oportunidade, no processo penal:

No se dedica gran atención por parte de los autores alemanes 
a definir qué se entiende por p. de oportunidad, quizá debido 
al hecho de afrontar una definición sobre el mismo, partien-
do de la citada interrelación, concibiendo el p. de oportuni-
dad, simplemente, como toda la excepción al p. de legalidad 
y a su correlativa obligación de ejercicio de la acción penal538

É preciso que o questionamento vá além, e como propõe Chiavario, 
discutir (ou problematizar) a existência de uma ratio específica condi-
zente com a oportunidade, ao invés de situar para ela definições que fo-
calizem nada mais do que um antagonismo à ideia-padrão de obrigato-
riedade ou mesmo uma versão ilegalmente lacunar desse princípio539.

Contra uma pura e simples discricionariedade total no exercício 
da ação pública (o que seria estranho tendo-se em vista até mesmo a 
própria existência de um órgão estatal acusador), opõem-se argumentos 
que colaboram para a corrosão (ou não frutificação) de um conceito de 
oportunidade que – nestes moldes – parece contrário à lógica dos pode-
res constituídos, à medida que se opõe à (dita) imparcial e fiscalizadora 
obrigatoriedade. É preciso divergir.

Alguns autores, na defesa da tese, eloquentemente, manifestam 
posicionamento que elenca a obrigatoriedade ao patamar categórico 

538   ARMENTA DEU, Criminalidad de bagatela y Principio de Oportunidad..., p. 65.
539   “C’è da chiedersi però se davvero la ratio più autentica del principio di obbli-
gatorietà possa cogliersi appieno se ci si limita a contraporre tra loro i sistemi che, 
ai fini della disciplina dell’archivazione, attribuiscano rilevanza esclusiva a con-
vinzioni in termini di ‘fondatezza-infondatezza’ della notitia criminis, ed i sistemi 
che facciano invece luogo per altre ragioni di ‘superfluità’ del processo, in blocco 
ricondotte alla categoria delle valutazioni in chiave di mera ‘opportunità” (CHIA-
VARIO, L’Azione Penale tra Diritto e Politica..., p. 71).
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de símbolo da ideia de “limite” ao poder estatal. Assim, Afrânio Jardim, 
com apoio na lição de Montesquieu e em Torres Del Moral, conjuga as 
premissas para falar em legalidade como expressão do “império da lei” 
(no sentido iluminista, como antítese de arbítrio estatal). O autor pros-
segue no desenvolvimento da premissa, aduzindo opinião de base no 
sentido de que uma “[...] progressiva intervenção estatal na vida social” 
tem sido remédio contra os efeitos mais opressores da ordem econômi-
ca dos países de terceiro mundo. É o seu princípio argumentativo para 
passar a sugerir a obrigatoriedade do exercício da ação como reflexo po-
lítico-democrático dessa ação estatal que procura coibir abusos e atuar 
(necessariamente) reparando desigualdades540.

Aqui temos um ponto-chave de nossa discussão: não podemos 
simples e perigosamente “condensar” elementos de “legalidade (em sen-
tido amplo e com nuances administrativistas) – no que diz para com 
atuação estatal nos limites legais e em virtude da lei conformados – com 
a sugestiva equiparação de uma legalidade no exercício da ação penal: 
a legalidade existe sem dúvida para impor um império de razoabilida-
de no que diz para com a atuação e ingerência do Estado sobre os seus 
governados e não se nega que o exercício regrado, condicionado e por 
vezes necessário da ação penal possa constar de um feixe de relações 
diretas com essa noção. Ocorre que se simplesmente se tiver por indi-
ferenciada a referência de “legalidade” (como esteira de atuação esta-
tal) com a legalidade enquanto princípio relativo ao exercício da ação 
(e como sinônimo de obrigatoriedade desse exercício), se chegará ao ter-
mo em que qualquer proposta que mostre algum antagonismo ou per-
meabilidade frente a tal lógica seja evidente e falaciosamente, tida, em 
última análise, por anarquista (ou por associada à versão “nazista” do 
manejo dos institutos, por exemplo).

Não se está a defender uma pura e total ausência de regramentos 
e nem a excluir qualquer tipo de vazão à obrigatoriedade que deve (logi-
camente) haver no seio da principiologia (e mesmo das regras) que con-
duzem e disciplinam o exercício da ação penal. Isso, sim, seria uma de-
fesa inconsequente da discricionariedade pura (que igualmente se quer 
afastar). O que não se pode é tornar-se apegado de tal maneira à noção 
de equiparação entre obrigatoriedade e esteio democrático ao ponto de 

540   JARDIM, Ação Penal Pública..., pp. 3-5.
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acreditar que exceções a primeira são simplesmente propostas de ruína 
travestidas sob um manto palatável.

Em suma: não há como aceitar que uma maior abertura ou ameni-
zação da ideia de obrigatoriedade signifique uma aceitação ou enalteci-
mento de um verdadeiro caos antidemocrático, um retrocesso histórico 
às bases processuais civil e criminalmente indistintas e tributárias de 
um privatismo absoluto, e/ou um elogio à trama que por vezes na histó-
ria ocidental procurou debelar a legalidade (e a obrigatoriedade, correla-
ta) em prol de cooptações e manejos espúrios.

Nesse viés, é bom salientar que já fora demonstrado – com 
Goldschmidt – que nem para ser alvo de críticas, nem de defesa de 
ponto de vista, é possível cometer o disparate de acreditar que há uma 
relação direta e possível de ser conjecturada entre noções de obrigato-
riedade/oportunidade (nos moldes atuais) e pilares relativos aos prin-
cípios inquisitivo e acusatório, muito menos às referências históricas 
de sistemas mais individualistas/privados ou publicistas541. A ligação é 
verificável, mas não há extrato imediato e simplista que se possa apre-
sentar, como se houvesse trânsito contínuo e marcos históricos atuali-
záveis e adaptáveis, facilmente. Até porque é sabido que a questão de 
se definir a “adoção” de um sistema processual é atualmente confusa 
em meio à mescla de elementos indiscriminadamente verificada, bem 
como a constatação de que características bastante marcantes supos-
tamente correlatas a um estilo de sistema convivem (em maior ou me-
nor grau) e se alojam em sistemáticas a princípio incompatíveis, com 
encadeamentos supostamente antagonistas.

Isso tudo termina por gerar resultados teóricos que contribuem 
para uma generalização perniciosa onde qualquer aporte supostamente 
oriundo de uma lógica privatista seja visto como “ameaça” ao legalismo 
(“democrático”) e à ideia de função “benéfica” do Estado em avocar para 
si toda a funcionalidade relativa ao sistema jurídico-penal (desde o do-
mínio administrativo da investigação, passando pelo domínio público de 
um exercício – obrigatório – de ação nos casos assim determinados, até 

541   “Em outras palavras, a evolução de fez de um sistema acusatório rígido e individua-
lista para uma crescente publicização deste sistema, decorrente do aparecimento do Mi-
nistério Público como titular do direito de ação”. (JARDIM, Ação Penal Pública..., p. 23);
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as demais instâncias jurisdicionais). Há falar até mesmo em institucio-
nalização do Ministério Público como o “ovo de Colombo” da moderna 
mecânica processual penal, no instante em que seria essa o reflexo da 
assunção da persecutio criminis pelo Estado, “sem precisar comprometer 
a neutralidade judicial”542.

Ressoa com estranheza a já referida ausência de menção do – 
não “sugerido” nem “proposto”, mas verdadeiramente nítido – caráter 
de implemento do binômio poder/controle que advém do rechaço de 
elementos privatistas no processo. Se for bem verdade que a institu-
cionalização dos poderes processuais e sua absorção pelo Estado em 
uma dada quadra história representaram um legalismo arrojado de 
ordem racionalista, e que elementos privatistas à moda romanista ou 
germanista-arcaica podem ser coligados a visões de Estado e de Direito 
há muito abandonadas (e até mesmo inaceitáveis, ora), é verdade tam-
bém que a lógica publicista permitiu e estruturou, entre outras coisas, 
ingerência insaciável e maléfica representada pelo maquinário inqui-
sitivo de ápice medieval.

Sabe-se que uma das marcantes oposições promovidas pelo sis-
tema inquisitório (e especialmente por sua referencial versão canônica 
instrumentalizada pela Santa Inquisição) foi quanto a resquícios de pri-
vatismo processual na aurora europeia dos primeiros séculos do milênio 
passado. A publicização do processo penal conhece seu mais terrível e 
sombrio fator com a fagocitação de toda e qualquer funcionalidade sis-
temática ao Estado-inquisidor. Obviamente a absorção estatal da inqui-
sição medieval não reflete uma publicização nos mesmos moldes e dian-
te dos mesmos institutos hoje existentes. Mas essa constatação deve ser 
– como já se frisou – uma via de mão dupla.

Não se pode cometer o erro crasso de abordagem de se colocar 
em mesmos termos de análise a obrigatoriedade decorrente da contem-
porânea existência ministerial em ligação plena com a publicização de 
moldes inquisitoriais de outras quadras históricas. O contrário, porém, 
não parece recíproco: os caracteres relativos às aberturas ou exceções à 
obrigatoriedade são quase indiscriminadamente vistos como elementos 

542   JARDIM, Ação Penal Pública..., p. 25.
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coligados ao privatismo e o arsenal de críticas a eles direcionados parece 
sempre repetir a mesma cartilha.

2.4 FECHAMENTO (II): A CURVA DOS CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS DE OBRIGATORIEDADE – HÁ 

QUE SE PERPETUAR A INCIDÊNCIA VERTICAL DO EXERCÍCIO DA AÇÃO?

“Por todo ello, el principio de oportunidad se plantea como opues-
to al de legalidad o como correlativo, simplemente, corrector o 
elemento de flexibilización de éste. En definitiva, si el principio 
de oportunidad se perfila – como parece – en relación dialéctica 
con el de legalidad, su ámbito riguroso de aplicación ha de ser 
necesariamente el mismo: las facultades y límites de los poderes 
públicos. No cabe por tanto considerar una manifestación del 
principio de oportunidad – pues no supone modificación alguna 
del de legalidad que afecta a los poderes públicos – la opción que 
el ordenamiento pueda ofrecer a una persona para instar o no la 
persecución de un delito. No es un poder público el que se trata de 
regular evitando así su arbitrariedad sino que obedece – como se 
verá – a consideraciones de otra índole”543.

“La existencia del miedo en el origen del Estado moderno, y de 
la idea de soberanía, tenía una función ahora no precisada. 
Entonces se pretendía asustar con la guerra para imponer una 
paz. Una paz imperfecta, pero preferible a la guerra, como sos-
tenía Hobbes. Pero ahora se advierte una inversión a la teoría 
hobbesiana. El miedo aparece como argumento de la necesidad 
del orden. Pero el statu quo no es sinónimo de paz. Ahora es si-
nónimo de guerra permanente. La paz ya no es la solución a la 
guerra, sino que esta, la guerra, es la solución a la incertidum-
bre y el miedo a lo desconocido”544.

Aqui se concorda com Gomez Orbaneja e Herce Quemada, muito 
embora se faça de suas palavras ponte para desenvolvimento diferencia-
do daquele buscado por Afrânio Jardim:

543   ARMENTA DEU, Criminalidad de bagatela y Principio de Oportunidad..., p. 185.
544   ANITUA, Gabriel Ignacio. Thomas Hobbes ¿Amigo o Enemigo?. BUSATO, 
Paulo César (org.). Thomas Hobbes Penalista. Coleção Porque ler o Clássicos Vo-
lume 2. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 50.
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Un órgano estatal se substituye a todos en el cometido de hacer 
posible la realización del derecho penal. De aquí que el princi-
pio de legalidad (el único adecuado a la naturaleza del derecho 
represivo) sea el complemento imprescindible del sistema de 
la acusación oficial. Significa tal principio que el órgano de la 
acusación está obligado a ejercitar la acción por todo hecho 
que revisita caracteres de delito conforme la ley545.

Sem dúvida, naquilo em que a lei faz implicar uma atuação estatal 
de processamento de um caso que descende do conhecimento prévio 
e/ou suspeita de prática criminosa e dotada de indícios de autoria, é 
total a concordância com os autores referidos. A atuação, devidamente 
disposta em lei, para os crimes ditos “de ação pública”, nesse sentido, é 
recomendável e quiçá obrigatória. Nesse exemplo, as baterias estatais 
estão voltadas para o prudente exercício da ação competente – e a ex-
cepcionalidade a ser demonstrada é a da autorização para a não atua-
ção, dado algum critério embasador.

O que não parece aceitável é a fusão promovida entre esse caráter 
recomendável546 (que, se admite, por vezes é pura e simplesmente traves-
tido legalmente de “obrigação”) de atuação estatal e a ideia de princípio 
da necessidade processual, resultando em formulação teórica bastante 
criticável. É como tomar a consequência por causa ou o método por 

545   GOMES ORBAJEZA; HERCE QUEMADA. Derecho Procesal Penal..., p. 94.
546   “De esta manera, lo que quepa considerar ilegítimo desde la citada perspectiva, 
no puede justificar la existencia de interés público. Ello no es óbice, no obstante, 
para que determinadas circunstancias atañentes a la prevención general tengan 
un mayor significado desde la perspectiva del interés público que desde aquel 
otro de la mediación de la pena. No debe equipararse, pues, las necesidades de 
prevención con las exigencias del interés público. Sí resulta definitivo, por con-
tra, el que junto a la apreciación de la culpabilidad escasa no quepa evitar – en 
atención a razones de prevención general – influir negativamente sobre el autor 
o sobre la continuación de un proceso que persiga la imposición de una pena. 
Esta circunstancia podría tener lugar en aquellos supuestos en que el modo de 
comisión del delito, la habitualidad del mismo o razones similares justificaran 
un interés público específico, por cuanto la falta reacción jurídica ante tales 
comisiones podría provocar un grave quebranto de la comunidad en el Derecho” 
(ARMENTA DEU, Criminalidad de Bagatela y Principio de Oportunidad..., p. 111).
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objeto: se não se pode falar em interesse processual penal (dentre uma 
órbita conceitual relativa ao processo civil e sua doutrina), pelos moti-
vos já expostos (sobretudo com Leone), não é o princípio da necessidade 
um verdadeiro ente fomentador de uma “obrigação” de se denunciar. Se 
houver pena, é porque antes houve processo. Mas não se pode dizer que, 
em virtude da necessidade de haver processo (quando devido), está jus-
tificada e imposta uma obrigatoriedade. São conceitos que transitam em 
níveis argumentativos diferentes, cremos.

Afrânio Jardim exemplifica seu ponto de vista com apoio no ma-
gistério de Giuseppe Sabatini:

Na Itália, dentre tantos outros que poderiam ser citados, o 
professor Giuseppe Sabatini examina o princípio da obriga-
toriedade como consequência de ter o Estado assumido o 
monopólio do ius puniendi. Cuidando dos princípios consti-
tucionais aplicados ao processo penal, esclarece o mestre pe-
ninsular que “quando lo Stato assume l”ufficio di accertare i 
reati e di aplicare e fare a seguire le pene inibiendo la reazione 
private dee”offense, il criterio di  legalitá sorge como fonda-
mentale affermazione di giustizia e di garanzia per tutto, in 
rapporto al principio di giurisdizionalità in matéria di reati, 
nel senso che lo Stato medesimo a mezzo delle”organo giuri-
sdizionale, soltanto, possa e debba conoscere della violazione 
della legge penale e aplicare ai colpevoli le relativi pene”547.

Defende-se que se realmente existem tanto a nota essencial de ju-
risdicionalidade relativa à face penalística do Estado que afasta a tutela 
privada de certos interesses e temas correlatos, como o princípio da ne-
cessidade (em comunhão direta com a primeira) como eixo da relação 
entre processo e pena criminal, eles não podem ser “sequestrados” por 
uma noção de obrigatoriedade do exercício acusatório, ainda que haja 
relevância na relação. Explicando: com o apartar do órgão ministerial e 
tendo-se sempre em conta as noções de necessidade e jurisdicionalidade 
que estão presentes no trato estatal com os temas punitivos (e máxime a 
pena, em si), fica substituído o direito particular de demandar e não um 
dever (que o particular não dispunha nem nunca dispôs) no que diz para 

547   Cf. JARDIM, Ação Penal Pública..., p. 48, citando SABATINI, Principii Costitu-
zionali de Processo Penale, 1976. p. 30.
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com a apuração e o processamento de existência de infrações ofensivas 
a bens jurídicos de ordem pública.

Significa dizer que em que pese para que haja obrigatoriedade 
deve se partir de todo um corolário lógico, legal e doutrinário que leve 
em conta a própria função essencial do Estado e os princípios correlatos 
ora dispostos, o contrário não é verdadeiro: dizer que do princípio de 
necessidade, da mera existência de um “Ministério Público” ou do poder 
jurisdicional “decorre” uma obrigatoriedade para o órgão acusador é in-
correr em um erro brutal.

E bem como no capítulo anterior, alerta-se para a nefasta possi-
bilidade de se utilizar de forma limitada (ou tradicionalista) o conceito 
de política criminal em meio ao âmbito processual: perceber a polí-
tica processual enquanto política criminal (ou enquanto ramificação 
da mesma) pode significar tanto acreditar que o processo cumpriria 
“papel” frente aos “anseios” políticos e penalistas de uma política (po-
litics), quanto acreditar que existem (ou devem existir) diretrizes de 
policy estatal (relativamente à questão criminal) que tem reflexo e sin-
tonia em normas processuais.

Aqui, no que diz respeito à ação penal, é preciso igual ou maior 
cuidado: dizer que a ação e seu exercício podem ser fruto de escolhas 
político-criminais (político-processuais) em nada pode ter relação com 
a infeliz noção de defesa (“social”) e do uso de uma ação como sendo 
definido como se atrelado à “reprimenda” generalizada do estado a con-
dutas incriminadas ou à reprovação legal quanto às mesmas. Debater a 
obrigatoriedade ou a maior amplitude da oportunidade no que diz para 
com o exercício da ação é debater política processual, e não se imiscuir 
em uma querela falaciosa que não raramente se mune de argumentos 
de baixo calibre como a bravata relativa ao “cumprimento” ou não da lei 
penal visando “justiça” e redução da “impunidade” ou o “fortalecimento” 
de um estilo processual acusatório.

Em primeiro lugar, a falta de um sentido propositivo para a opor-
tunidade (como frisa Armenta Deu) e sua consideração como reles “âm-
bitos de exceção” à obrigatoriedade deixa as portas abertas para que se 
estabeleça um falso paradigma dicotômico, onde ou estamos diante 
de uma (obrigatória) atuação acusatória oficial, ou de um desleixo ou 
“abandono” ilícito às raias da prevaricação. Em segundo lugar, não se 
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pode mais trabalhar com uma noção político-processual que simples-
mente passe a elencar verdadeiras escolhas políticas como se fossem re-
gras postas desde uma espécie de “gênese imutável” do trabalho com as 
questões respectivas.

Muitos argumentos que postulam a legitimidade da obrigatorieda-
de enquanto princípio “reitor” do exercício da ação penal se situam prati-
camente no limiar de uma espécie de assunção quanto ao (suposto) fato 
de que haveria uma “disponibilidade” inadmissível quanto à pretensão es-
tatal em uma adoção de oportunidade. Certamente nesses casos, a base de 
raciocínio é uma visão de pretensão de caráter sociológico (explica Guasp), 
ausente de noção quanto à ideia de ius ut procedatur (Goldschmidt, 
Gomez Orbaneja, Herce Quemada, entre outros) e a diversificação que o 
conceito precisa ter (máxime relativamente ao processo penal).

Há um verdadeiro ponto cego que a doutrina partidária da acep-
ção ora criticada não enfrenta diretamente. E é um ponto que apenas 
uma moderna concepção de política criminal animada por um back-
ground embebido do conhecimento prático e teórico fornecido por 
aportes de criminologia crítica pode fornecer: a ideia de que a absorção 
do conflito pela ingerência estatal (novamente, a noção de verticalida-
de) pode ser, em si, nociva para o deslinde conflitivo (mesmo relativa-
mente à resultados de caráter público).

Que a condução jurisdicional e a necessidade processual devem 
informar a atuação estatal no que diz respeito ao processo penal e à 
aplicação de uma pena, não pode haver qualquer dúvida nem contra-
dição. Ocorre que o fato desses serem elementos imprescindíveis em 
um aspecto não torna a juridicização de todo e qualquer “conflito” 
uma carência de ordem vital para o sistema e, especialmente, para os 
fins político-criminais perseguidos pelo Estado de Direito. Na própria 
legislação processual italiana – que constitucionalmente, como vimos, 
exalta a obrigatoriedade enquanto agenda ministerial para a ação – 
conforme explica Chiavario, há um prestigio da ideia de que esse exer-
cício obrigatório deve ser mediado por uma prévia análise da necessi-
dade (em sentido literal) do ingresso processual: “È l’art. 50 che – prima 
ancora di dar conferma al principio di officialità ed a quello di inderro-
gabilità dell’azione (commi 2 e 3) – precisa (comma 1) che ‘il pubblico 
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ministero esercita l’azione penale quando non sissistono i pressuposti per 
la richiesta di archivazzione”548.

Mais uma vez sustenta-se a opinião de que essa análise quanto 
à existência (ou não) de pressupostos para o pedido de arquivamento 
(noção que pode ser discutida também no direito processual penal bra-
sileiro – guardadas as proporções e observada a similitude de alguns 
institutos legais) não pode ter como nota protagonista e distintiva a 
obrigatoriedade (“legalidade”) como se um valor (e não uma opção dou-
trinária) fosse: mais importante é a discussão sobre o alcance e o(s) 
conceito(s) propositivos que devem definir esses ditos pressupostos.

Ao contrário de se exibir “orgulhosamente” essa espécie de “flu-
xo” contínuo proveniente da malfadada visão do legislador de 1941, se 
deveria pensar em uma alternativa político-processual para a ação (e 
seu exercício) mais afinada com os moldes constitucionais e que levas-
se em conta o caráter excepcional do ingresso com a ação em relação 
ao seu arquivamento e não o contrário549. Não raro, aliás, perceber que 
a visão de obrigatoriedade fomentada pelos mecanismos processuais e 
exaltada por certa doutrina impõe uma espécie absurda de possível “en-
frentamento” entre acusador e magistrado quando da divergência sobre 
o arquivamento. E isso sem fazer distinção alguma entre um pedido de 
arquivamento que fira gravemente a indisponibilidade relativa à ação 
pública e a opção político-processual ( fundamentada) de não agir.

Apenas isso revela o quanto de falácia pode haver na defesa da 
opinião de que a obrigatoriedade é “reflexo” de uma adoção (“democráti-
ca”) de preceitos relativos a um sistema acusatório.

Veja-se, por fim, essa emblemática passagem “conclusiva” exara-
da por Jardim:

Feitas estas considerações, cabe constatar que não há em 
nosso Código de Processo Penal qualquer dispositivo outor-

548   CHIAVARIO, Mario. La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo códi-
ce. 2. ed., ampliata e aggiornata. Torino: UTET, 1990. p. 79.
549   “Più linearmente che nella vecchia normativa l’esercizio dell’azione penale viene 
dunque configurato come alternativo all’archivazione, per quanto quest’ultima – in 
omaggio alla ratio sottostante all’art. 112 Cost. – rimanga di pertenza del giudice su ri-
chiesta del pubblico ministero” (CHIAVARIO, La riforma del processo penale..., p. 79).
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gando ao Ministério Público o poder de decidir se oferece a 
denúncia ou não, segundo juízo de oportunidade ou conve-
niência. Regra deste teor não existe no nosso sistema proces-
sual. Como já foi dito em passagem anterior, é lógico que a 
questão da obrigatoriedade somente se coloca para o Minis-
tério Público quando estão presentes os requisitos mínimos 
para o regular exercício da ação penal pública. Sem tais re-
quisitos a ação não pode ser proposta, não apresentando a 
questão da discricionariedade. Por outro lado, dentro de uma 
perspectiva sistemática, percebe-se, com clareza, que todo o 
código está voltado para a propositura da ação penal públi-
ca. O arquivamento do inquérito ou peças de informação é 
tratado como algo absolutamente excepcional: a devolução 
do inquérito à delegacia de origem somente pode se dar para 
realização de diligências “imprescindíveis ao oferecimento 
da denúncia”, dispõe o Art. 16 do Código de Processo Penal550.

Identificável, aqui uma espécie de opinião “padrão” da doutrina551 
e jurisprudência552 majoritárias, que pode ser alvo de crítica em três mo-
mentos distintos:

a) primeiramente, pode ser mote de crítica o fato de que não 
existe – o que de fato é correto afirmar – qualquer disposição 
legal autorizando uma incidência de oportunidade no exercício 
da ação pública, se pode (como já registramos) dizer o mesmo 

550   JARDIM, Ação Penal Pública..., p. 91.
551   “Com efeito, sendo inevitável e, consequentemente, necessária a concretização do 
ius persequendi estatal, ante a verificação da prática de ato tido como penalmente 
relevante, tem-se como obrigatória a atuação judicial do Ministério Público, a cujo 
membro é vedada qualquer manifestação oriunda de poder dispositivo (indisponi-
bilidade), inclusive, obviamente, a concernente à retratação dos atos regularmente 
praticados (irretratabilidade): a infração à lei penal, ao mesmo tempo em que gera 
para o Estado o ius puniendi, impõe ao Ministério Público o dever de agir em face do 
respectivo agente”. (TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., p. 116).
552   Cf. FRANCO, Alberto Silva. STOCO, Rui (Coordenadores). Código de Processo 
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial. Doutrina e Jurisprudência. Volume 2. 
Parte Processual Penal (Arts. 1º a 250). São Paulo: RT, 2004. pp. 325-332.
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da obrigatoriedade, que apesar de normas que a sugerem ou ins-
trumentalizem, não está prevista de forma direta e cogente nem 
em nível constitucional nem legal553;

b) há que se ressaltar que o uso da sistemática do código como 
meio de argumentação é raso e despropositado: como se fosse 
possível apoiar uma proposição no simples fato de que “assim o é” 
prescrito pela pauta oferecida pelo Código. Ademais, cabe regis-
trar que esse fluxo “contínuo” que é guiado pelo sistema de nosso 
Código processual é por demais datado e aliado a lógicas penais 
e processuais de caráter constitucional duvidoso: um código de 
processo que esteja verdadeiramente afinado com a índole pro-
cessual-democrática programada pela ordem constitucional não 
poderia abrir esse flanco na engenharia acusatória do processo e 
em sua função essencial de garantia, para tratar arquivamentos 
(devidamente motivados) e expedientes similares como “exceção” 
a merecer reexame ou mesmo “equívoco”. Não se pode colacionar 
o “mecanismo” que hoje vigora no diploma processual como  se 
fosse tanto um argumento quanto uma base inquestionável;

c) por fim a obscurecida questão dos critérios que fariam surgir 
imperativamente uma obrigatoriedade ou não. Dependendo do 
que seriam ou possam ser considerados esses “critérios”, se está 
diante de uma porta aberta para uma nova configuração para-
digmática da ação penal em no vigente sistema: não há nada 
que impeça de pensar que a própria conveniência político-cri-
minal em não ajuizar dadas ações relativas a dados casos possa 
ser “critério”. Não há nada que afaste peremptoriamente a ideia 
de que existem “critérios” que não correspondem apenas à cir-
cunscrição de verificar se há ou não o binômio materialidade 
atestada / autoria alinhavada, de um caso penal, mas sim sejam 
correspondentes à noção de concretizar ou não objetivos polí-
ticos públicos (via política criminal ou, refinadamente política 
processual) para o que a decisão de trato da questão interna-
mente ao sistema jurídico-penal ou externamente a ele é crucial.

553   Com a inexistência de normas cogentes diretas em nosso diploma processual que 
“estipulem” a obrigatoriedade, ladeada por normas que a “sugiram” ou façam pre-
sumir sua recomendação, concordam José Antônio Paganella Boschi (Cf. BOSCHI, 
Ação Penal..., p. 130) e Paulo Cláudio Tovo e João Batista Marques Tovo (Cf. TOVO, 
Paulo Cláudio; MARQUES TOVO, João Batista. Princípios de Processo Penal..., p. 72).



304

PROCESSO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL

Tudo isso apenas pode ficar mais esclarecido com um elemento 
que até agora fora sonegado informativamente ao leitor – de forma pro-
posital. Qual a função desse instituto jurídico-processual caráter sui ge-
neris que é a chamada justa causa para a ação penal? 

Antes de tudo, é possível adiantar que além de se assemelhar a 
um elemento de base muito mais político-criminal do que propriamen-
te processual ou “condicional” (em termos liebmanianos), a justa causa 
para a ação penal deve possuir definições que transitam em torno de 
noções que envolvam um patamar fronteiriço quanto à ideia de políti-
ca criminal no âmbito interno do sistema jurídico-penal, escapando às 
amarras de um estudo exclusivamente travado sob as lentes da dogmá-
tica processual penal.

A justa causa para a ação penal, como elemento questionador, 
tensionador e esclarecedor da noção de critério que autoriza ou não 
uma retração da obrigatoriedade da ação é o tema central de nosso tra-
balho, cujos contornos se passa a trabalhar nos capítulos seguintes.



CAPÍTULO 3

JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – DESENVOLVIMENTO, ELEMENTOS E 
CONFIGURAÇÃO DOGMÁTICA TRADICIONAL

“Onde os antigos homens colocavam uma palavra, acreditavam 
ter feito uma descoberta. Como era diferente, na verdade! – eles 
haviam tocado num problema e, supondo tê-lo resolvido, haviam 
criado um obstáculo para a solução. – Agora a cada conhecimen-
to tropeçamos em palavras eternizadas, duras como pedras, e é 
mais fácil quebrarmos uma perna do que uma palavra”554.

“Honramos um antigo fundamento, mas não temos o direito 
de abdicar de recomeçar a fundamentação uma vez mais, 
desde o início”555. 

Procurar-se-á, neste momento, uma fundamental análise do pa-
norama conceitual da justa causa para a ação penal, buscando aportes, 
especialmente, na doutrina atual sobre o tema. A ideia reside menos 
em definir propostas – o que será alvo da meta de fundo deste trabalho, 
como se procurará estabelecer no capítulo posterior – do que em exibir 
quais nuances o conceito/instituto ocupa no imaginário científico-jurí-
dico nesta quadra histórica.

554   NIETZSCHE, Friedrich. Aurora. Reflexões sobre os preconceitos morais. 1ª 
reimpressão. Trad., notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2004. p. 43.
555   GOETHE, Johann Wolfgang. Máximas e Reflexões. Trad. Marco Antônio Casa-
nova. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 57.
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Conforme fora analisado no capítulo anterior, em virtude de al-
guma colocação da justa causa conceituada enquanto “condição” para 
o exercício da ação penal, essa observação fora deixada propositalmen-
te de lado quando do rápido estudo sobre as ditas “condições”: um dos 
mais afamados conceitos empregados para o instituto em comento é 
justamente o de natureza jurídica análoga à das tradicionais “condi-
ções”, e por isso haverá aqui algumas abordagens específicas relativas a 
essa visão, das quais serão resgatados alguns elementos já trabalhados.

A relação íntima entre o direito penal (material) e o direito pro-
cessual penal igualmente vem, ora, destacada: por justamente ser co-
nhecido (e aqui defendido) o caráter de instrumentalidade processual 
particular ou própria do processo penal (constitucional-garantista), não 
se pode trabalhar com a noção de uma norma processual que se destine 
apenas ao procedimentalismo opaco como se (apenas) vazão para uma 
pretensão material fosse (visão processual-civil, afirmada como incom-
patível com o processo penal). Assim, a conexão entre o direito material 
e o processual, na esfera penal, é um dos pontos nevrálgicos do sistema 
jurídico-penal, que funciona como um maquinário dependente e comu-
nicante no que diz respeito aos dois ramos.

Por isso, é dedicada uma especial parte do presente capítulo para 
análise das possíveis conexões conceituais com o direito (penal) mate-
rial que um instituto complexo como a justa causa para a ação penal 
oferece aos estudiosos. Há, para além de sua “consagrada” visão condi-
cionante do exercício acusatório, uma opinião igualmente destacada em 
nossa doutrina que apropria o conceito utilizando ferramentas dogmá-
ticas e principiológicas relativas ao direito penal. Assim, não é possível 
imaginar uma abordagem séria do tema sem que seja mencionada, ao 
menos ligeiramente, essa realidade.

Cabe dizer que do ponto de vista formal e mesmo pragmático, 
algumas conclusões oriundas dos ensinamentos dessas visões (que, 
doravante, serão chamadas de tradicionais) serão não apenas aprovei-
tadas para construção futura, como são aqui homenageadas e mesmo 
endossadas, em boa parte. Entretanto cabe salientar, do mesmo modo, 
que, em que pese o “tradicional” da alcunha render mais um caráter 
verdadeiramente elogioso do que uma crítica, o que vai ser sugerido é 
a ultrapassagem – necessária – de algumas premissas que não podem 
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mais subsistir sem questionamento ou acréscimo de pontos de vista. 
Mormente aqueles levem, inclusive, em conta os caracteres político-
-criminais na forma aqui já trabalhada.

Desse modo, uma visão tradicional, aqui percebida, caracteriza-se 
por ser uma espécie de estopim ou desaguadouro relativo à marcha his-
tórica do conceito que hoje reside em torno de uma “justa causa” assu-
mida como relativa (e capturada) no debate das “condições” da ação. Não 
há unanimidade doutrinária nesse aspecto quanto ao elemento central 
de caracterização/abordagem do instituto, mas importante salientar 
que, a partir do momento em que a justa causa passa a ser instrumento 
de avaliação de uma espécie de análise de viabilidade (aqui, em sentido 
amplo) do pleito inicial acusatório, as discussões passam a, bem ou mal, 
gravitar em torno desse núcleo.

Fundamental que se inicie com um trabalho de revisão daquilo 
que entendemos como as ditas visões tradicionais do instituto, relativas 
às melhores doutrinas processual penal e penalista, bem como com um 
traço de desenvolvimento histórico do conceito relevante de justa causa 
dentro do binômio material-processual penal.

Procuraremos traçar, igualmente, o caminho de alguns aportes 
históricos relevantes que informaram o desenvolvimento do instituto e 
do próprio conceito de justa causa para a ação penal, especialmente no 
que diz respeito a  sua “transformação” ao longo dos avanços legislati-
vos e da doutrina do século XX: de um elemento relativo à avaliação de 
legalidade estrita de uma prisão até um aporte de ordem processual com 
extrema relevância no momento vestibular da acusação formal. No in-
tuito de situar conceitualmente as premissas que vão sustentar as refle-
xões finais da presente tese, se mostra, como se poderá ver, um percurso 
inteiramente necessário.

Com isso, a ideia se situa em exibir as bases argumentativas para 
sustentar, ao final, que a visão tradicional em relação à justa causa para 
a ação penal:

a) peca justamente por não oferecer saída lógica para alguns de 
seus filamentos teóricos, por defender alguns conceitos que pri-
mam por circularidade de definição;

b) confunde, em vários momentos, institutos e conceitos jurí-
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dicos para estabelecer fatores prosaicos, elementares e ensi-
mesmados como elementos conceituais e características teó-
ricas “independentes”;

c) possibilita uma revisão exclusivamente judicial em relação ao 
instituto, encerrando-o como espécie de tarefa privativa do(a) 
magistrado(a) sem possibilitar que haja uma prudente avalia-
ção de outros atores da persecução quanto à legalidade e à pró-
pria necessidade de sua atividade (o que fomentaria bases para 
que a atividade policial fosse autocontrolada quanto à sua im-
prescindibilidade – ou não – em alguns casos e o que implicaria 
em um profundo – e necessário – questionamento em relação à 
obrigatoriedade da ação penal pública);

d) e, relativamente à doutrina processualista, em especial: pa-
rece confortável em determinar conceito e utilidade técnica da 
justa causa para a ação penal apenas em relação ao próprio ar-
cabouço teórico processual (autorreferente), fortalecendo um 
nítido artificialismo do instituto sem possibilitar fértil “abertu-
ra” conceitual que se mostraria mais condizente com a própria 
funcionalidade ou vocação maior do mesmo.

Que se tenha em conta a própria lição semântica para deixar cla-
ro que a avaliação essencial aqui é relativa à adjetivação de “justiça” 
para com uma “causa”, a fim de avaliar se, qualitativamente, nela reside 
um constrangimento minimamente regular e/ou tolerável por parte de 
quem o sofre, ou absolutamente ilegal e desnecessário – devendo ser, 
essa avaliação, repleta de intuito emancipador e, fundamentalmente, 
uma avaliação política.

3.1  “JUSTA CAUSA”: RÁPIDO PERCURSO HISTÓRICO DA CONFIGURAÇÃO INICIAL ATÉ O 

CARÁTER PROCESSUAL-PREAMBULAR

Segundo nos ensina, com propriedade, Moura556, “o emprego da 
expressão “justa causa”, no direito brasileiro, está intimamente ligado ao 
habeas corpus, que foi introduzido em nosso país pelo Código Criminal do 

556   MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa Causa para a Ação Penal. Dou-
trina e Jurisprudência. São Paulo: RT, 2001, especialmente pp. 135 e seguintes.
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Império, de 16.12.1830. E, especificamente no direito processual, remonta ao 
Código do Processo Criminal de Primeira Instância, de 29.11.1832”.

Ainda segundo a autora, é importante salientar que essa raiz que 
confere significado jurídico particular ao termo justa causa, na esfera 
criminal, não tem outro nascedouro senão a – cada vez mais, ao lon-
go dos anos – extensiva interpretação que a “coação ilegal” (ensejadora 
de habeas corpus) foi adquirindo. O rol de situações estabelecido pelo 
Código Criminal do Império para que houvesse punição ao juiz e/ou aos 
demais funcionários da justiça que não se encarregassem de promover a 
soltura do paciente a quem fora (ou devesse ser) concedida ordem de ha-
beas corpus, se coaduna com o Código do Processo Criminal de Primeira 
Instância e sua própria regulação da matéria557.

E desde esse diploma processual de 1832 já se viu incrustrada no 
ordenamento a menção à necessidade de uma justa causa como fator a 
ser analisado na apreciação da “proporcionalidade” e legalidade do de-
creto prisional: a ausência de “causa” (justa), enquanto motivador idô-
neo de uma constrição de liberdade era, por óbvio, critério de concessão 
da ordem de soltura. Nas palavras do referido texto legal, em seu Art. 
353, inc. I, ia definida a prisão como ilegal, entre outras circunstâncias, 
“quando não houver uma justa causa para ela”558.

Os pesquisadores que se debruçaram sobre o estudo da legis-
lação processual da época salientam a influência, sobretudo, inglesa, 
exibida pela versão do instituto do habeas corpus vigorante na legis-
lação pátria de então. E em que pese a sabida diferenciação entre seu 
contornos originários desde os ares da Magna Charta de John Lackland 
(e sua cláusula “impeditiva” do arbítrio estatal pelo due process of law) 
até o Habeas Corpus Act (expedido em 1679 pelo Rei Carlos II, no qual o 
habeas corpus servia, essencialmente, para que se “tomasse” ou “trou-
xesse” o “corpo” – ou seja: o próprio sujeito cuja liberdade fora constri-
ta – perante a autoridade, para uma “audiência”559), e a funcionalidade 
que o código processual lhe dava, é evidente a inspiração exercida (es-
pecialmente quanto ao formato de writ ou mandado de urgência confi-

557   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., pp. 136-137.
558   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 137.
559   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., pp. 139-140.
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gurado como “recurso”, mas em caráter de medida “autônoma” de sede 
constitucional-política560).

Em realidade, a legislação de “fonte” inglesa destacava várias pos-
sibilidades de writs consagrados como mandados de urgência que figu-
ravam sempre, de forma interessante, entre a presteza de ordem liminar 
e um inegável viés político. Pode-se dizer que o habeas corpus, e seus 
motivos e conceitos ensejadores, sempre figuraram nessa entrecruza, 
jamais sendo apenas uma ordem político-administrativa, nem apenas 
podendo ser definido como um “recurso” ou “ação”, exclusivamente ati-
nente a critérios legais.

Isso fica especialmente claro se dos vários modelos de writs e de 
suas várias funcionalidades/cabimentos diversos, focalizarmos um dos 
“ancestrais” do habeas corpus no sistema britânico, o writ de odio et atia, 
que consistia em uma apreciação direta do sheriff quanto aos reais moti-
vos da constrição da liberdade de um sujeito – para verificação de que sua 
prisão era verdadeiramente motivada em lei e não apenas em “ódio” ou em 
“má-intenção” por parte da outra autoridade responsável pela captura561.

Não custa ressaltar o conteúdo incipiente, mas de extremas possi-
bilidades interpretativas (e até hoje, em relação ao nosso tema de fundo, 
profícuas), dos debates realizados em torno da natureza jurídica e da 

560   Caráter “constitucional” reconhecido de forma mediata, seja no texto da 
Constituição do Império, de 1824, seja na Constituição Republicana de 1892 
– a Carta do Império, em seu Artigo 179 estabelecia os direitos políticos dos 
cidadãos frente ao poder imperial numa espécie de Bill of Rights (que ganharia 
alguma similitude, hoje, com o rol do Art. 5º da Constituição Vigente), sobretu-
do quanto à legalidade/ilegalidade de uma prisão (incisos VIII, IX e X), quanto 
à proporcionalidade das medidas de castigo/proteção (inciso XIII), e especial-
mente quanto ao “direito de petição” ao Estado, insculpido no inciso XXX: “Todo 
o Cidadão poderá apresentar por escripto ao Poder Legislativo, e ao Executivo 
reclamações, queixas, ou petições, e até expor qualquer infracção da Constituição, 
requerendo perante a competente Auctoridade a effectiva responsabilidade dos 
infractores”. Já a Carta da República mencionava de forma direta o habeas cor-
pus em seu Artigo 72, conforme será exposto especialmente, logo abaixo.
561   ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo Criminal Brasileiro. Volume 
II. 4. ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A., 1959. pp. 289-290.
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concepção política do habeas corpus entre os jurisconsultos do fim do 
período Imperial e da primeira República. Sobretudo, essa interessan-
te manifestação do Deputado José de Alencar (em 1870), relatada por 
João Mendes de Almeida Junior em um debate sobre o raio de amplitude 
e a correta fundamentação política do instrumento. Vale lembrar que, 
como veremos (em rápida análise), a Constituição do Império (diferen-
temente do código respectivo), ainda não guardava menção expressa ao 
dito remédio heroico:

Senhores, alguns pensam que o habeas-corpus data do Có-
digo de Processo: minha opinião é contrária. Entendo que, 
embora caiba aos autores do Código de Processo a glória de 
terem compreendido e tratado de desenvolver o pensamen-
to constitucional, todavia o habeas-corpus é uma instituição 
constitucional, o habeas-corpus está incluído, está implícito 
na Constituição, quando ela decretou a independência dos 
poderes e quando deu ao poder judiciário o direito exclusivo 
de conhecer de tudo quanto entende com a inviolabilidade 
pessoal562.

Pimenta Bueno563, em vários momentos de seus comentários, 
muito embora se mantenha firme na linha proposta pelo texto legal 
(Título VI do Capítulo IV do Código de Processo Criminal de Primeira 
Instância – 1832 – arts. 340 a 355), não deixa de esboçar ares da discus-
são que futuramente iria rondar o próprio conceito político-criminal de 
justa causa: estabelecido que a ausência da referida justa causa fosse 
referência para a ilegalidade da constrição (o já descrito Art. 353 e seu in-
ciso I), o autor em alguns momentos deixa transparecer que não se está 
apenas diante da necessidade de “libertar” ou de “trazer em audiência” 
um “preso”, e promove uma separação, ainda que muito incipiente, en-
tre o conceito de “prisão ilegal” e “constrangimento” de outra categoria.

Em dado momento, o autor utiliza a conexão “ou” que poderia mes-
mo ser respectiva à alternativa entre dois vocábulos de significado idên-

562      ALMEIDA JUNIOR, O Processo Criminal Brasileiro..., p. 288.
563   PIMENTA BUENO, José Antonio. Apontamentos sobre o Processo Criminal 
Brazileiro. 3. ed. Correcta e aumentada. Rio de Janeiro: H. Garnier, Livreiro-Edi-
tor, 1920. pp. 316-317.
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tico – “prisão” e (ou) “constrangimento”, ilegais (“Nosso código do processo 
criminal (arts. 340 e seguintes) estabelece que todo o cidadão que entender 
que elle ou outrem soffre uma prisão ou constrangimento illegal em sua li-
berdade tem o direito de pedir uma ordem de habeas corpus, isto é, tem o 
direito de exigir que seja pessoalmente apresentado à autoridade a quem 
recorre, para que ela examine o caso e decida com justiça”). Porém, na mes-
ma linha, demonstra que no próprio ordenamento originário (inglês), o 
habeas corpus poderia ser estabelecido frente aos próprios carcereiros e 
agentes administrativos do Estado para que não cumprissem uma ordem 
prisional que não estivesse de acordo com os requisitos e se configurasse 
em afronta às garantias do cidadão. Ou seja: um mínimo nuclear de visu-
alização do habeas corpus como “prevenção” e um mínimo de disparidade 
entre a “prisão” ilegal (que merece acarretar soltura) e um “constrangimen-
to” ilegal (que não deve acarretar em constrição) estava semeado564.

Os debates quanto à abrangência da noção de habeas corpus – 
embrião das discussões futuras quanto à justa causa (que passa a ser 
um dos conceitos nucleares da mecânica do instituto, futuramente) 
também ganham ponto inaugural quando das considerações em tor-
no da Lei n. 2.033 de 20 de setembro de 1871 (que alterava dispositi-
vos da então vigente “Legislação Judiciária”), que teve o parágrafo 2º 
do artigo 18 emendado pelo então Ministro da Justiça Saião Lobato, 
o Visconde de Niterói. O texto reformado em sua proposta565 faz limi-
tar as possibilidades do habeas corpus frente a decisões de pronúncia 

564   PIMENTA BUENO, Apontamentos sobre o Processo Criminal Brazileiro..., pp. 316-317.
565   “Art. 18. Os Juizes de Direito poderão expedir ordem de habeas-corpus a favor 
dos que estiverem illegalmente presos, ainda quando o fossem por determinação do 
Chefe de Policia ou de qualquer outra autoridade administrativa, e sem exclusão 
dos detidos a titulo de recrutamento, não estando ainda alistados como praças no 
exercito ou armada. A superioridade de grão na ordem da jurisdicção judiciária 
é a unica que limita a competencia da respectiva autoridade em resolver sobre as 
prisões feitas por mandado das mesmas autoridades judiciaes. Parágrafo 2º: Não 
se poderá reconhecer constrangimento iIlegal na prisão determinada por despacho 
de pronuncia ou sentença da autoridade competente, qualquer que seja a arguição 
contra taes actos, que só pelos meios ordinarios podem ser nullificados”. 



313

CAPÍTULO 3

acusatória dadas por autoridade competente, apenas passível de ser 
atacada se eivada de nulidade.

A opinião do Ministro procura desprestigiar o remédio manda-
mental em favor de fortalecer as normas estritamente processuais e a 
(em sua opinião) autoridade constituída: 

Senhores, onde a segurança e a regularidade do procedimen-
to do juiz criminal, desde que se der essa extensão ao em-
prego de habeas-corpus? Pode-se admitir que o juiz superior, 
havendo recursos ordinários, interfira com uma extraordiná-
ria decisão contra ato legítimo de autoridade competente? Isto 
não seria a simples soltura do prêso, porém, a reprovação e 
condenação do procedimento da autoridade competente que 
legitimamente processou [...] Pelo projeto, se dá todo elastério 
possível, tôda a sua extensão à garantia do habeas-corpus; po-
rém, devia ter a sua natural limitação, para não se converter 
em causa prejudicial da formação de culpa, ou meio de danar 
o procedimento da autoridade competente, desmoralizando 
o ato que legal e legitimamente praticou e que, no caso de in-
justiça, tem como corretivo os meios ordinários566. 

O posicionamento limitador e visivelmente contrário ao melhor 
entendimento da efetividade de um mandamus como o habeas corpus, 
manifestado pelo Ministro, é tributário de uma força e um prestígio 
incríveis à lei infraconstitucional e aos recursos “ordinários” a ela ati-
nentes e parece não compreender (ou não aceitar) o próprio âmago do 
conceito do instituto. Não demorou a que diversas críticas a esse posi-
cionamento surgissem para contrapor a opinião do Ministro. Opiniões 
favoráveis, dessa forma, tanto a uma reforma legislativa quanto ao grau 
de amplitude maior (legal e hermeneuticamente) para o conceito de vio-
lência e/ou coação.

Destaca-se a opinião do Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
do Estado de Pernambuco, Fonseca Galvão, referindo-se diretamente à 
interpretação proposta pela emenda ministerial567:

Em meu pensar, entender tão materialmente aquêle precei-

566   ALMEIDA JUNIOR, O Processo Criminal Brasileiro..., pp. 301-302.
567   ALMEIDA JUNIOR, O Processo Criminal Brasileiro..., p. 304.
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to – é ir de encontro ao espírito liberal que ditou a lei. Não é 
possível conceber que o legislador de então, vindo assegurar 
melhor a liberdade do cidadão, já marcando completa linha 
divisória entre a polícia e justiça, confundidas pela lei de 3 
de dezembro; já alargando o círculo do habeas-corpus, permi-
tindo-o antes mesmo de realizar-se o constrangimento ilegal 
quando há ameaça dêle; concedendo-o ao estrangeiro; e der-
ribando a muralha entre competência administrativa e judi-
ciária, viesse, ao mesmo tempo, nulificar todas essas garan-
tias, apertando extraordinariamente os casos dêste recurso.

Aqui, o primeiro grande debate político-criminal em torno de um 
embrionário conceito contemporâneo de habeas corpus (e, porque não 
dizer, de um conceito de justa causa) pode, de certo modo, ser identifi-
cado em nosso ordenamento. Se examinarmos a questão, perceberemos 
que algumas opiniões conservadoras (calcadas na manifestação-mor 
do Ministro relator do texto legal) caminham no sentido de restringir 
o habeas corpus e sua interpretação, lapidando-a com base em critérios 
como “segurança jurídica”, ordem dos ritos e procedimentos ordinários. 
Opinião diametralmente oposta é aquela de quem acreditava que limi-
tações de ordem procedimental aos poderes e classificações do instituto 
iam contra tanto à sua origem inspiradora (inglesa) quanto tolhiam sua 
funcionalidade essencial enquanto possibilidade verdadeiramente ex-
traordinária (e, assim, na espécie, política).

Fonseca Galvão, em seu mesmo relatório, comentando a questão, 
é ainda mais veemente em alguns outros trechos:

De tôda a coação ou violência, por ilegalidade ou abuso 
do poder, mesmo antes delas se realizarem, dá-se esse re-
curso; isto é, quer antes, quer depois, em qualquer situa-
ção que a liberdade periclite [...] Tem-se querido ainda 
restringir o habeas-corpus, quando na espécie há recursos 
ordinários; mas se o habeas-corpus é remédio pronto con-
tra qualquer opressão da liberdade, fazê-lo depender, por 
exemplo, da apelação, remédio moroso, em que se depen-
de, em geral meses, equivaleria a retirar com mão avara, 
aquilo que outra mão concedera liberalmente. De que 
serviria essa garantia quando o ato ilegal, revestindo esta 
ou aquela forma, sujeita o cidadão à maior das violências, 
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obrigando-o a responder criminalmente sob prisão por 
um ato inocente ante a lei?568

Pimenta Bueno, (de um modo alusivo), como se viu, exarando 
seus “apontamentos” frente ao Código e à Constituição Imperial (a edi-
ção primeira de sua obra data de 1857), bem como outros, de modo mais 
incisivo, opta por referir a menção e a noção expressas que a lei infra-
constitucional dá para a justa causa. Sua lição acaba deixando (inten-
cionalmente ou não) sugerida a possibilidade de se começar a pensar 
em uma independência entre noções de “coação” e/ou “afronta” à liber-
dade e a “prisão”/“detenção” propriamente ditas (mesmo que sua lição 
expressa quanto à justa causa refira apenas a ilegalidade da prisão569). 

Tem-se uma mudança drástica no panorama geral doutrinário 
com a disciplina de habeas corpus oferecida pela posterior Constituição 
da República (em 1891).

Vê-se, e podemos ressaltar rapidamente, que certa configuração 
doutrinária que ainda hoje tem força no que diz respeito à ideia con-
ceitual de justa causa dentre o processo penal tem raízes na legislação 
e doutrina ainda do período imperial: uma noção de “ilegalidade” (“or-
dinária”) baseada em verificação literal de tipicidade da conduta “crimi-
nosa”, “ausência” ou “anemia” probatória e critérios peculiares como a 
real identificação do sujeito passivo da constrição.

Como já dito, uma oxigenação do instituto do habeas corpus e a 
verdadeira ponte para que se desenvolvesse de modo irreversível uma 
“nova” noção de justa causa é encontrada na disciplina do writ feita pela 
Constituição de 1891, que anota em seu Artigo 72, no parágrafo 22: “Dar-

568   ALMEIDA JUNIOR, O Processo Criminal Brasileiro..., pp. 306-307.
569   “Para considerar-se e decidir-se quando a prisão é ou não legal, estabeleceu 
o art. 553 do Código do processo criminal as seguintes bases. Ella é illegal: 1º 
Quando não há justa causa para a mesma; determinação esta que inclue não 
só a falta de criminalidade do facto, como a falta de prova, não identidade da 
pessoa, detenção indevida em uma prisão, em vez de ser transferido o réo para 
outra, afim de ser julgado, caso em que os ingleses chamam de habeas corpus ad 
prosequendum [...]” (PIMENTA BUENO, Apontamentos sobre o Processo Crimi-
nal Brazileiro..., p. 318).
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se-á o habeas corpus, sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminen-
te perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder”.

Agora passa a haver regulação constitucional expressa no orde-
namento sobre (a) a ideia de um habeas corpus preventivo – e não exclu-
sivamente liberatório570 e, principalmente no que aqui concerne, (b) a 
diferenciação expressa entre a “prisão ilegal” e outras categorias de “vio-
lência” institucional, mormente “abuso de poder”, que não necessaria-
mente (leitura – hermenêutica – do texto) se dá com a prisão, também 
se revelando em atos genéricos e diversos de “violência”.

É, pois, o grande norte para que se comece a pensar em uma 
ideia (posteriormente desenvolvida) de justa causa não apenas rela-
cionada à iminência/existência de uma prisão abusiva, mas de uma 
própria atuação ou persecução penal estatal que deve ser refreada ou 
coibida por extrapolar a lei e a razoabilidade punitiva (uma “justa cau-
sa” não apenas para motivar a “prisão” ou a “soltura”, mas uma própria 
“justa causa para a ação penal”).

Tanto que, conforme aduz Moura, os Códigos Processuais dos 
Estados-Membros da União (sabendo-se que o sistema federativo da 
primeira república era diferenciado e que a própria Constituição ia 
denominada “da República dos Estados Unidos do Brasil”), que bem 
ou mal vigoraram até a (re)unificação processual definitiva em 1941, 
passaram a, em regra, reproduzir a noção de que “a prisão, ou o cons-
trangimento, ou, ainda, a coação considerar-se-iam ilegais quando não 
houvesse justa causa”571.

Isso é propriamente reflexo de todo um momento jurisprudencial 
que começara um longo percurso conceitual para verdadeiramente dila-
tar o conceito de “liberdade pessoal” que vai posto em sugestão pelo texto 

570   Na interpretação dada por Pontes de Miranda quanto à Carta Republicana, 
nesse sentido: “No enunciado constitucional estão contidos: 1) o habeas-corpus 
para que cessem violências atuais. 2) o habeas-corpus preventivo, isto é, destinado 
a assegurar a liberdade do indivíduo contra violências que se temem ( futuras)” 
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. História e Prática do Habeas-
-corpus (Direito Constitucional e Processual Comparado). Tomo I. 8. ed. Corrigida 
e melhorada. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 158).
571   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 160.
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constitucional572. Refere Moura, ainda, algumas decisões fundamentais 
do, à época, Supremo Tribunal de Justiça que inauguram e solidificam 
essa visão ampla de liberdade pessoal, acrescentando o ingrediente es-
sencial da avaliação da justa causa para que não apenas houvesse cons-
trição, mas já no conceito de avaliação (mesmo que remota) do grau de 
“necessidade” dos trâmites persecutórios e judiciais. Ampliada estava, 
ou começava a ser, também, por via reflexa, a noção ensejadora de habe-
as corpus pela “não criminalidade” do fato573.

Como pondera Almeida Junior, uma das teses que começam a 
ganhar relevo na jurisprudência a partir do (re)pensar promovido pelo 
novo momento político-constitucional brasileiro da época é justamente 
essa: a ideia de que o habeas corpus poderia também ser utilizado para a 
suspensão da “marcha” do processo criminal (ainda que o autor defenda 
que um habeas corpus, nesse caso, devesse ter como mote a incompetên-
cia do juízo e não outros fatores como a consideração de qualquer grau 
– quanto à “não criminalidade” do ato supostamente ocorrido)574.

Pouco a pouco, a própria doutrina, em seu fluxo perene de retro-
alimentação (ou simbiose) em relação à jurisprudência, trata de dar va-
zão ao momento de abertura conceitual, e passa a um estágio de estu-
do sobre esse fator: a possibilidade de se encontrar no habeas corpus e 
nesse salutar componente (a análise da “justiça” da causa envolvida) um 
elemento de concessão ou não do pedido veiculado.

572   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 151.
573   “No que diz respeito à concessão da ordem por não criminalidade do fato, 
o Supremo Tribunal de Justiça, mesmo antes da proclamação da República, já 
decidira, em 30 de Maio de 1877, ao apreciar petição de habeas corpus, que 
‘não sendo os fatos arguidos, pelos quais foi denunciado e processado o paciente, 
daqueles que devam ser punidos pelas leis criminais, como reconhece o mesmo 
juiz processante, declarando na sua informação a folhas, que, com acerto e cir-
cunspecção foi julgada improcedente, não havendo por consequência base ou 
fundamento, nem justa causa para tal constrangimento pelo paciente alegado; 
mandam que cesse esse constrangimento, conservando-se solto’” (MOURA, Justa 
Causa para a Ação Penal..., p. 152).
574   ALMEIDA JUNIOR, O Processo Criminal Brasileiro..., pp. 311-312.
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Relata Moura575: 

Na doutrina, os ensinamentos de Marcellino da Gama Coe-
lho foram no sentido de que, na determinação das delicadas 
e embaraçosas questões que algumas vezes se levantam nas 
informações à ordem de habeas corpus, a verdadeira natureza 
desta deve estar constantemente presente, a fim de libertar 
o paciente da ilegal coação. Sustentou que, “sem fundamen-
to articulado de violência ou coação, a ordem não deve ser 
expedida, que sem justa causa, ou como dizem os ingleses, 
“sem causa provável”, ou “good case”, como definem os ame-
ricanos, não pode ser concedida. E afirmou que “no terreno 
legal das violências, coações, constrangimentos, serão – “jus-
ta causa” – os motivos que os fundamentem.

Contribuição importante quanto essa múltipla amplitude (que vai 
se conferindo tanto em relação à noção de liberdade, quanto à de constri-
ção a ela) é ventilada na lição de Pontes de Miranda, no sentido de que a 
preocupação em torno do habeas corpus – a partir da Constituição repu-
blicana – é (ou deve ser) a de proteção contra a constrição em diversos ní-
veis. Está, a partir da abertura textual do dispositivo constitucional, justi-
ficada a noção de que o habeas corpus (e sua justa causa) não está restrito 
ao modelo de writ de “apresentação” à autoridade ou mesmo de simbólica 
“liberação” quanto à retenção física injustificada já em curso576.

Conforme Rui Barbosa (referido por Pontes de Miranda577 e 
Moura578), a ideia de “liberdade” a ser assegurada pelo writ constitucio-
nal a partir do texto da Carta republicana não mais poderia ser simi-
lar à restrita funcionalidade de matizes inglesas e/ou imperiais, senão 
que muito maior e atingindo confins mais remotos. E ainda salienta 
Pontes de Miranda em sua própria pena que “a respeito do habeas-
-corpus, nada mais certo do que se tratar de caso de assimilação, pela 

575   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., pp. 154-155.
576   PONTES DE MIRANDA, História e prática do habeas-corpus, Tomo I..., pp. 
158-159.
577   PONTES DE MIRANDA, História e prática do habeas-corpus, Tomo I..., espe-
cialmente pp. 174 e seguintes.
578   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., pp. 156-157.
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qual, cedendo às influências libertárias e democráticas, o direito público 
se afeiçoou a direitos de caráter privado”, para arrematar: “Os legisla-
dores constitucionais sentiram que o instituto liberal de 1830-1832 era 
não somente elemento social de equilíbrio, como também regra jurídica 
imprescindível à dinâmica republicana”579.

A partir daí, se não se pode dizer que não houve mais considera-
ção possível sobre o habeas corpus (e a justa causa enquanto medidor 
dos vários tipos de afronta às diversas liberdades) sem levar em conta 
esses fatores de “alargamento” hermenêutico do(s) conceito(s), se pode, 
no entanto, dizer que essa foi a tônica dos estudos desde então. 

Não há como negar que uma sensível instabilidade política no 
Brasil na primeira quadra do século XX tornou instável, igualmente, o 
arcabouço legislativo pátrio. Isso levou essas antes mencionadas evolu-
ção e amplificação da interpretação constitucional em relação aos refe-
ridos institutos a alguns picos de “retrocesso”, que, no entanto, jamais 
“apagaram” inteiramente a – uma vez nascida – conexão doutrinária 
entre a relação portada por conceitos como “constrição da liberdade” 
(sentido lato), “justa causa” e “habeas corpus”.

Deve ser mencionada a revisão constitucional de 1925, que ex-
pressa a interpretação a ser considerada do texto de 1891 ao “oficiali-
zar” a restrição e alterar o texto original para associar necessariamen-
te liberdade à locomoção e “constrição” apenas à hipótese “prisional”. 
Do mesmo modo, a jurisprudência ao longo do período abrigado pela 
Constituição de 1934 passou a seguir em boa parte a “orientação” da re-
forma (uma vez que o texto voltava a “abrir” o leque interpretativo dos 
conceitos em tela, nos moldes da redação original de 1891), até o cume 
da Constituição de ares fascistas outorgada em 1937. Nesse período, vale 
lembrar, não eram reconhecidas “a liberdade física e as demais liberda-
des como direitos do homem” e, uma vez declarado o país em “estado de 
emergência”, o Supremo Tribunal Federal passa a igualmente desconsi-
derar (ou melhor: excluir) de modo geral a possibilidade de impetração 
do writ, “na medida em que o texto constitucional exclui expressamente do 

579   PONTES DE MIRANDA, História e prática do habeas-corpus, Tomo I..., p.164.
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conhecimento de juízes e tribunais os atos praticados durante o estado de 
emergência ou o estado de guerra”580.

Mencionada de maneira esparsa ao longo dos diplomas processu-
ais estaduais ( fruto do sistema federativo diferenciado já referido como 
adotado até o primeiro ano da década de 40 do século passado), a justa 
causa volta a ter seu “highlight” ligado ao writ de habeas corpus com o 
advento do Código de Processo Penal de 1941 (ainda hoje em vigor) – e a 
partir daí passa a ter a ponte para o desenvolvimento maior do conceito 
como até hoje é aceito majoritariamente.

Sustenta o texto dos Artigos 647 e 648 do Código, em redação até 
hoje mantida: 

Art. 647.  Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer 
ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal 
na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disci-
plinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I – quando 
não houver justa causa [...].

Diante de tudo que rapidamente foi visto em relação à amplitude 
hermenêutica dos conceitos, não parece exagero firmar a tese de que a 
“responsabilidade” pelo franco desenvolvimento (e mesmo a modifica-
ção) dos conceitos a partir de 1941 se deu, em grande parte, em virtude 
de (a) a expressa menção legal à generalidade da “coação” e sua própria 
possibilidade de “anterioridade” à prisão (reconhecida legalmente) e (b) 
o destaque dado à justa causa como primeiro ensejador legal para a ve-
rificação das – várias – hipóteses de “coação” possíveis, no texto do CPP. 

Como bem salienta Marques581, aqui se inaugura, definitivamen-
te, a noção de “coação” (e/ou “constrangimento”) de cariz nitidamente 
processual e não exclusivamente atinente à liberdade de locomoção. O 
CPP, em seu Art. 648, institui legalmente enquanto atos coatores a serem 
remediados por habeas corpus a acusação cujo processo continente é 

580   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 159.
581   MARQUES, Leonardo Marinho. Da Justa Causa para a Ação Penal. Na pers-
pectiva do processo como procedimento em contraditório. Belo Horizonte: Mo-
vimento Editorial da Faculdade de Direito da UFMG, 2006. p. 10.
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eivado de nulidade e a acusação quanto a fato já atingido por algum mo-
tivo que acarrete a extinção de punibilidade do acusado582.

Foi preciso dar uma nova e reforçada visão para a funcionalidade 
do termo e do próprio conceito de justa causa a partir daí. E esse movi-
mento é tema do qual se ocupará a partir de agora a presente digressão, 
juntamente com a recém-nascida preocupação com a suposta levian-
dade de uma ação penal e o inegável constrangimento que dela emana.

É preciso que se diga que – conforme explica Moura583 – as ordens 
constitucionais às quais o país esteve submetido que percorreram o 
mesmo caminho do Código de 1941 até hoje (Constituições Federais de 
1946, de 1967, Emenda Constitucional de 1969 e a vigente Constituição 
de 1988) não trouxeram grandes avanços (expressos) diante de tudo que 
já estava consolidado (doutrinária e jurisprudencialmente) em relação 
ao habeas corpus (de forma específica). E, nessa toada, igualmente é 
possível falar de um “conceito” padronizado para a justa causa.

É inegável, portanto, que a partir do texto do codex processual 
ainda vigente, foi preciso que os olhares científicos e casuísticos dos 
operadores se voltassem para lapidar ou mesmo construir um conceito-
-base para que se pudesse operar com o “fator” justa causa584. E nisso, 
fato, residiu a alavanca para que o conceito ganhasse uma notável aber-
tura conceitual e inclusive chegasse a se “desvirtuar” do âmbito do habe-
as corpus e sua possibilidade de concessão.

Veja-se: Pontes de Miranda parte de um princípio que ventilava a 
ideia de que a “inexistência de crime” que poderia/deveria configurar 
motivo para a concessão de ordem de habeas corpus devesse ser aque-
la objetiva (a inexistência de tipicidade, literal). Sendo assim, recha-
ça a possibilidade de análise de existência ou ausência de justa causa 
com base em critérios (assim definidos por ele) subjetivos (tais como 
ponderação não inequívoca sobre a atipicidade de uma conduta, ou 

582   Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: [...] VI – quando o processo for mani-
festamente nulo; VII – quando extinta a punibilidade. Poder-se-ia aludir, aqui, ao 
inciso III (... quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo) 
enquanto outro exemplo relativo.
583   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 163.
584   MARQUES, Da Justa Causa para a Ação Penal..., p. 11.
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a existência de provas cabais quanto à atipicidade ou supostamente 
verificada excludente)585.

Porém, do mesmo modo, reconhecia a própria ideia de justa causa 
(ou melhor: a falta dela) para ensejar o habeas corpus em sua modalida-
de preventiva (como já estabelecida, ainda que não diretamente, desde a 
interpretação “possível” do disposto na Constituição de 1891). 

Nas palavras de sua doutrina: 

“A ameaça de constrangimento tem de ser apreciada, pelo 
princípio jurídico de que se há de evitar o que infringe a lei 
(princípio da medida preventiva ou cautelar). Tinha-se de 
apresentar ao legislador o problema técnico do pré-afasta-
mento da coação. Pode ocorrer que não se saiba ao certo qual 
a coação que ocorreria; mas, para o deferimento, do manda-
do de habeas corpus basta que a ameaça possa levar a uma 
das coações possíveis”586.

Vê-se que os termos se localizam na aurora de considerações po-
lítico-criminais de um conceito de justa causa: porquanto não se aceita 
(majoritariamente) que a mesma sirva para um questionamento mais 
duro no que diz respeito às próprias bases legais de tipicidade penal, 
nem para que haja uma porta “constitucional” para uma ponderação de 
proporcionalidade que desvie ou anule as mesmas, já há uma ideia de 
direcionamento “crítico” do instituto para que ele sirva de “filtro” de um 
futuro processo (e, talvez, uma futura persecução penal) a se instaurar 
ou não. É inegável essa perspectiva desde a pura existência de um habe-
as corpus de caráter “preventivo”, por mais que seja mais uma analogia 
decorrente de pura interpretação jurisprudencial do que alguma possi-
bilidade fixada em lei ou largamente discorrida e aceita pela doutrina587.

No cerne da questão, as novas possibilidades para o preenchi-
mento de sentido que o termo “justa causa” poderia comportar: 

585   PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. História e Prática do Habeas-
-corpus (Direito Constitucional e Processual Comparado). Tomo II. 8. ed. Corrigi-
da e melhorada. São Paulo: Saraiva, 1979. pp. 100-104.
586   PONTES DE MIRANDA, História e prática do habeas-corpus, Tomo II..., p. 115.
587   MARQUES, Da Justa Causa para a Ação Penal..., pp.25-26.
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Como se sabe, em um panorama inicial de discussão, a “falta de jus-
ta causa” era encarada sempre dentre o prisma da ilegalidade (atipicidade 
ou falta de previsão, para o tipo) da constrição, seja para permitir a sol-
tura, seja para impedir a própria prisão. Ainda que Pontes de Miranda588, 
por exemplo, reconheça que é necessária uma adequação de Tatbestand 
– “suporte fático”, em sua explicação – para que se verifique a legitimidade 
da acusação proposta, as explicações não ousam gravitar muito fora da 
órbita da presença (ou não) de elementos típicos e de um mínimo de em-
basamento de convicção para tornar essa acusação própria ou indevida 
(ensejando assim o habeas corpus pela falta de justa causa).

Percebe-se que, além de ser verificada, ao longo dos anos (e estu-
dos) posteriores uma ampliação casuística e hermenêutica das possibi-
lidades interpretativas da justa causa, as próprias noções de tipicidade e 
de suporte fático ganham – e serão debatidos oportunamente no capítulo 
posterior – novos contornos de aplicação, diante do tema aqui proposto.

Para isso, basta perceber que há uma visível comparação que 
exsurge na lição de vários estudiosos entre o conceito pátrio de “justa 
causa” (e sua inicial limitação jurídico-penal) e a “boa causa” ou “good 
case” do direito inglês, que revela ares de análise de um critério concre-
to de justo para a apreciação589. Como salienta Moura, uma “abertura” 
(ou início de uma) em relação ao conceito pode se verificar na transi-
ção legislativa do Habeas Corpus Act de 1679 em relação ao de 1816, na 
Inglaterra: era realizada pelo magistrado (em grau de “revisão judicial da 
prisão”), diante da presença do acusado garantida pelo writ, uma análise 
não apenas da legalidade como da suficiência da causa relatada para a 

588   PONTES DE MIRANDA, História e prática do habeas-corpus, Tomo II..., pp. 
135 e seguintes.
589   De se notar no ensinamento de Blackstone o critério de “justificativa” (para 
além do mero requerimento ou menção legal – conduta típica prevista) para a 
efetividade ou não de uma prisão diante do império do Habeas Corpus Act: “By 
this act, passed in the reign of Charles II, no subject of England can be long detai-
ned in prison, except in those cases, in which the law requires and justifies such 
detainer” (BLACKSTONE, William. Commentaries on the Laws of England. St. 
Paul: West Publishing Co., 1897. p. 42).
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detenção. Insuficiente (no sentido de desnecessária ou desproporcio-
nal) fosse a constrição, o prisioneiro ia liberado590.

A ideia de existência ou não de um “motivo legal” ilustrada por 
Espínola Filho também é de se salientar: já escorado na doutrina inci-
piente do início do século XX, o autor aduz que, para muitos, a noção de 
que o “motivo legal”- cuja presença serve de lastro de legalidade para o 
exercício da(s) possível(s) coação(s) – está tão coligado a uma legalidade 
estrita quanto a uma análise que ficaria a critério do juiz, apreciando 
assim a “injustiça, ou justiça, da razão determinante da coação, a fim de 
considerar legal ou não o constrangimento”591.

Reprisando Gama Coelho, Espínola Filho ainda frisa o tom da 
análise: “no terreno legal das violências, coações, constrangimento, será 
– justa causa – os motivos que a fundamentem. Comparem-se, pois, esses 
motivos com as leis e o critério do juiz ou tribunal decidirá da sua existên-
cia justa ou injusta”592.

É possível claramente notar que, entre a virada dos séculos pas-
sados, começou a haver uma transição estrutural do conceito de justa 
causa e até certo protagonismo do mesmo dentre as considerações dou-
trinárias sobre o habeas corpus. Noções que implicam na análise de jus-
tiça (em si) da medida de constrição (atual ou futura) e sua necessidade 
(temperando a composição estrita da legalidade) ganham força. 

Em que pese – como já fora deixado claro – ainda, no início do 
século anterior, era forte e vigorante a ideia de que a justa causa era 
assentida quase como em uníssono à legalidade (estrita) ou ilegalidade 
da prisão (do ponto de vista de uma tipicidade e de uma conformidade 
de hipóteses legais), as brechas e fissuras nessa rigidez eram notáveis. 
Especialmente pelo caráter mais corriqueiro que vai ganhando a difu-
são da noção de que há que se ter, na espécie, para a apreciação do em-
bate entre constrangimento e sua causa ( justa ou não, para a concessão 

590   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 142.
591   ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado. Vo-
lume VII. Atualizado por José Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Atualizado 
de acordo com a legislação vigente. Campinas: Bookseller, 2000. p. 188.
592   ESPÍNOLA FILHO, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado..., p. 188.
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de habeas corpus) uma análise de critério jurisdicional e não uma mera 
adequação literal ao texto do codex.

No lastro desta “mutação”, como em um lento processo que se 
pode mesmo identificar desde a origem inglesa do habeas corpus, Moura 
identifica precisamente a ampliação da noção de justa causa para além 
dos limites exclusivos ao mandamus.

Afinal, o próprio termo (“justa” causa) comporta uma necessidade 
jurídico-constitucional de barrar constrangimentos (desde o maior de-
les – a prisão – até a possibilidade ameaçadora de coação futura), não 
apenas ligada a um instituto, mas ao próprio ordenamento, como um 
todo. E, aí, entra-se com força na seara do processo e sua índole e/ou 
instrumentalidade constitucional e elementos ensejadores. Começa a 
ganhar corpo uma noção de justa causa que vai sendo cooptada pelos 
institutos processuais “ordinários” e independe de análise conjunta com 
os motivos ensejadores de habeas corpus (em que pese a menção legal à 
justa causa estar ainda exclusivamente vinculada – na redação original 
do CPP de 1941 – ao tema, no mencionado Art. 648)593.

Em rápido sobrevoo pelo “histórico” de menções à justa causa e a 
elementos teoricamente correlatos, de algum modo, na legislação pro-
cessual brasileira (e sua respectiva e temporal apreciação jurispruden-
cial), ainda com Moura594, podemos inventariar facilmente essa notada 
transformação conceitual relatada.

Vale lembrar que termos como “justa causa” (na acepção de “justo 
motivo” ou de “justificativa plausível”) permeiam o Código de Processo 

593   “E exatamente nesta mutação, podemos inserir o alargamento da concepção de 
justa causa, que, por obra da jurisprudência, passou a relacionar-se não só com a 
legalidade da prisão, mas também da ação penal, ao dar interpretação extensiva 
à expressão “coação ilegal”. É de ser notado que esse entendimento não divergiu, 
como vimos, daquele emprestado, durante a primeira metade do século XIX, da 
Inglaterra, enquanto vigorou a investigação de caráter inquisitorial. Lá, também, 
a Corte passou da análise da causa da detenção para o exame da existência de 
elementos mínimos indispensáveis para que o acusado fosse levado a julgamento. 
O alargamento da concepção de justa causa, no Brasil, não chegou, pois, a consti-
tuir novidade” (MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 158).
594   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., pp. 121 e seguintes.
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Penal (e outros diplomas e leis processuais), mesmo em sua redação atu-
alizada (como no caso da questão das funções e obrigações do Perito – 
Artigos 277 e 278, ou mesmo no caso do imotivado não comparecimento 
da Testemunha no Plenário do Júri – Artigo 451 do CPP). Exemplos como 
esses serão desconsiderados por não terem nenhuma valia para a análi-
se do tema aqui proposto.

Como elemento de verificação de implemento da persecução pe-
nal, ou mesmo de prisão/soltura, secundum ius, o termo “justa causa” 
aparece no já exibido Artigo 648, e, a partir da redação dada pela Lei n. 
11.719/08 para o Artigo 395, inciso III, em visão comumente associada 
às “condições da ação” ou mesmo a “condições de procedibilidade” pro-
cessuais penais.

Muito embora os contornos da disciplina legal do Art. 395 do CPP 
permitam vários vieses de exame, como a seguir será abordado, tem ra-
zão Lopes Jr. quando pondera que a partir da vigência da modificação 
legal em tela, está sepultada “qualquer discussão sobre a necessidade de 
o juiz analisar, quando do recebimento da acusação, se existe ou não justa 
causa”595. É uma análise obrigatória.

Acelerando a ampliação conceitual da justa causa em relação 
à sua,– à época, noção baseada apenas no âmbito jurídico do habeas 
corpus, a antiga “Lei de Imprensa” (Lei n. 5.250/1967 – hoje declarada 
inaplicável conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu nos termos 
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF – n. 
130), trazia em seu Art. 44, parágrafo 1º: “A denúncia ou queixa será re-
jeitada quando não houver justa causa para a ação penal, bem como nos 
casos previstos no art. 43 do CPP”596.

595   LOPES JR. Direito Processual Penal..., p. 431. Maiores comentários virão a 
seguir quanto a esse prisma.
596   A referência ao Art. 43 do CPP – hoje revogado – pode ser “atualizada”, gros-
so modo, em relação às “condições” da ação espalhadas na redação vigente do 
código entre a menção do Art. 395, II e o disposto no Art. 397. A interpretação é 
de Lopes Jr. (In: Direito Processual Penal..., p. 372 e seguintes) e vai pautada em 
uma coadunação do disposto no artigo revogado com o texto do novo Artigo 
397, sem esquecer que, literalmente, a nova redação não elenca “condições da 
ação (penal)” e sim motivos ensejadores de absolvição sumária. Para o autor, 
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O pioneirismo da dita “Lei de Imprensa” nesse aspecto adiantou a 
futura (pós-2008) redação que foi empregada pelo CPP, e de certa forma 
consolidou a visão de que a justa causa: (a) não mais estava necessa-
riamente adstrita ao campo de estudos do habeas corpus e (b) não ape-
nas possuía efeitos doutrinários de discussão quanto à legalidade da(s) 
coação(s) em si, como também era instrumento de “uso” processual (no 
sentido, justamente, de impedir a “existência” de um processo desneces-
sário, ou, podemos dizer, injusto).

Aliás, se quisermos acoplar a noção, basta salientar que o texto da 
“Lei de Imprensa”, em que pese suas atuais incompatibilidades constitu-
cionais que lhe renderam a inaplicabilidade declarada pelo STF (muito 
em virtude de ser legislação oriunda do período ditatorial brasileiro), foi 
talvez o primeiro instrumento legislativo que reconhece o fato de que o 
processo, em si, pode espelhar uma gigantesca “coação”, para não usar 
diretamente o termo “violência”.

No quase imediatamente posterior Código de Processo Penal 
Militar (Decreto-Lei n. 1.002/69), o Artigo 467, alínea “c”, prescreve: 
“Haverá ilegalidade ou abuso de poder: [...] c) quando não houver justa 
causa para a coação ou constrangimento”. 

É uma das poucas menções legislativas à justa causa nos termos 
de estudo ora propostos e vai localizada, como nos moldes primários, no 
Capítulo destinado ao habeas corpus. De se salientar, no entanto, que a 
essa altura, as possibilidades interpretativas amplas já se “consolidam”, 
uma vez que no código castrense também se faz menção separada à ideia 
de “coação” e à de “violência”, além de estarem discriminadas a “ameaça” 
( futura) de coação e o sofrimento atual (Art. 466: Dar-se-á habeas corpus 
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou co-
ação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder). 
Não deixa de ser, portanto, um reconhecimento de que existe e é forte a 
possibilidade “preventiva” do habeas corpus, o que se coaduna com a raiz 

feitas as devidas ressalvas técnicas, pode se utilizar o disposto como “guia” para 
se atingir uma (mínima) noção de condições próprias para a ação penal (salien-
tando que o autor enfrenta, igualmente, a questão da “confusão” de institutos e 
da possível identificação entre matéria processual e meritória em âmbito penal).
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de uma visão “processual” do instituto (e editada posteriormente à “Lei 
de Imprensa” e sua cabal modificação conceitual da justa causa).

Percebe-se a plausibilidade de identificar esse período como 
“profícuo” no que diz respeito à temática ora estudada: em 1970 (três 
anos após a “Lei de Imprensa”), vemos um Projeto de Código Processual 
publicado no D.O.U. (29.06), apresentado por Frederico Marques, que 
trabalhava a questão da justa causa nessa toada aqui definida como 
“processual”. Segundo Moura, o Projeto traz – como não se pode negar 
– o termo “justa causa” em mais de um sentido (empregando-o também 
naqueles que não são interessantes no contexto ora trabalhado, como 
no texto de 1941). Porém, trata de estabelecer, conforme a acepção que 
aqui vai analisada, a justa causa enquanto conceito análogo ao da “con-
dição da ação” do interesse de agir, dispondo em seu Artigo 10, caput e 
parágrafo único: “...não será proposta ação penal pública ou privada sem 
legítimo interesse ou justa causa [...] a acusação que não tiver fundamen-
to razoável, será rejeitada, de plano, por falta de justa causa”. Ainda no 
Artigo 246, o projeto previa que “a denúncia ou queixa não poderá ser 
apresentada sem estar instruída com os autos de inquérito policial, ou com 
documentos que mostrem haver justa causa para a acusação”597.

A justa causa no sentido processual ainda ganha destaque no 
Projeto de Frederico Marques quando aborda o “julgamento conforme o 
estado do processo” (Art. 300), em que ficava estabelecido que: “o juiz de-
clarará encerrado o processo sem decisão de mérito, rejeitando a denúncia 
ou queixa: I - se não houver justa causa para a acusação”. Em seu Artigo 
440, a menção também vem no mesmo sentido: “o reconhecimento de 
falta de justa causa não impede a propositura de nova ação penal, se sur-
girem outras provas contra o acusado”598.

Importante salientar que o giro conceitual do instituto proporcio-
nou a ousada proposta de Frederico Marques em defini-lo nos moldes 
do interesse de agir que estaria escudado pela presença de um quesito 
de comprovação fática mínimo da verossimilhança do pleito acusatório. 
Ou seja: não foi o trânsito entre a visualização da justa causa coligada 
à prisão e ao habeas corpus e a conceituação mais atrelada ao caráter 

597   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 126.
598   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 127.



329

CAPÍTULO 3

processual-preambular do instituto que trouxe um rompimento definiti-
vo com a ideia de “legalidade” (e seu controle) que inicialmente moldava 
a noção. Mas, conforme se verá logo abaixo, a dita abertura fora por ele 
tornada possível.

O Projeto de Frederico Marques fora revisado por uma comissão 
de juristas e remetido ao Congresso Nacional em 1975 sob o número 
633/75. Na nova redação proposta, o Artigo 8º (o Artigo 10 do Projeto 
original) vai assim transcrito: “Não será admitida ação penal pública ou 
privada sem justa causa”, e em seu parágrafo único, preconiza tal e qual 
no texto primeiro sobre a “rejeição” da acusação por falta de justa causa. 
Mantidas vão, pelos revisores, igualmente, as demais menções do texto 
originário antes citadas.

O conceito ganha um incrível potencial se analisado sob o prisma 
que Sérgio Demoro Hamilton (citado por Moura599) identificou na linha 
do Projeto em questão quanto a duas orientações possíveis para a deter-
minação de um conceito para justa causa:

A primeira delas de caráter subjetivo, quando alude ao que 
chamou de “fundamento razoável” da acusação, em que a 
busca do conceito ficará à mercê de criterioso exame da dou-
trina, da jurisprudência e do Ministério Público. A segunda, 
de natureza objetiva, se encarado o legítimo interesse como 
falta de condição de procedibilidade. Nesta última hipótese a 
falta da representação ou da requisição é omissão constatá-
vel objetivamente, sem a necessidade de juízo de valor sub-
jetivo. Mas mesmo aqui haverá certa dose de subjetivismo, 
pois, como resultou examinado, o interesse de agir para o 
ilustre Autor do Anteprojeto está, igualmente, vinculado ao 
suporte probatório da acusação, ou seja, de no limiar da ação 
vislumbre o juiz que o pedido traz aspecto de idoneidade.

Ou seja: apesar de ganhar o dito enfoque “processual”, no senti-
do de passar a ser elemento de análise preambular, haveria ainda mais 
uma “bifurcação” elementar quanto à justa causa. Seria ela estritamente 
“processual” e equiparável à condição da ação do interesse, ou seria ela 
um meio de analisar inicialmente, na antessala do processo, questões 
atinentes mesmo à plausibilidade do mérito da causa?

599   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 128.
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Essa diferenciação (que compõe aquilo que aqui é nomeado por 
visão tradicional da justa causa) vai dar a tônica aos tópicos seguintes, 
nos quais serão analisadas as visões calcadas estritamente na base pro-
cessual do instituto e mesmo no critério penal-principiológico da mes-
ma, razão oportuna pela qual não será, neste momento, desenvolvido 
debate nem digressão acerca. E razão pela qual segue o breve relato 
histórico-cronológico.

Uma alteração do Projeto revisado (a essa altura, em 1978, re-
metido ao Senado já com a alcunha de PLC 5/78) substituía a menção 
à justa causa quando do texto a respeito sobre a propositura da ação 
penal, mencionando apenas “não será admitida ação penal pública ou 
privada sem a prova da existência do crime e indícios veementes de au-
toria” (no, agora, Art. 9º do texto). A justificativa (e aí se percebe a per-
tinência da hipótese levantada anteriormente quanto à duplicidade 
possível de concepções) para o “corte” foi justamente a de que o ter-
mo “justa causa” estaria empregado de “modo indevido” e que estaria 
encobrindo a real avaliação (objetiva) que se deveria fazer quanto à 
presença de indícios de autoria e materialidade600. A explicação vai co-
ligada com a ideia de que uma análise “subjetiva” não seria cabível, em 
questão de juízo preambular exclusivamente processual. As demais 
menções ao termo, constantes do Projeto de Frederico Marques e da 
primeira revisão, foram mantidas.

Depois de ser retirado para exames e devolvido à Câmara – nunca 
chegando a ser votado – o PLC 5/78 teve ainda mais uma modificação, 
proposta pelo Senador Otto Lehmann, no sentido de alterar novamente 
a disciplina da justa causa em relação à admissão da acusação em juízo 
– como comenta Moura, citando os termos do Senador: “A justificação foi 
no sentido de que, tal como redigido, o art. 9º estava a ‘restringir abusiva e in-
devidamente o exercício da ação penal, em evidente prejuízo para a acusa-
ção, seja ela privada, seja estatal’, resvalando para o terreno da impunidade, 
já que dificultaria de sobremaneira o exercício da ação penal”601.

Como já fora referido, alguns elementos de discussão serão trazi-
dos à tona nos tópicos e capítulo seguintes, e nesse instante a leitura será 

600   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 129. 
601   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 130.
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privada de uma (re)discussão de alguns parâmetros que, erroneamente, 
coligam indiscriminadamente fatores como (in)atividade ministerial – 
arquivamento – “impunidade” – e não exercício (motivado) do direito de 
acusar (para o que se remete aos tópicos finais do capítulo anterior). Por 
mais que pareça inteiramente descabida a visão colacionada em relação 
ao objetivo real da colocação do termo “justa causa” no texto legal, não 
é o momento para a crítica mais aprofundada.

Em 1981, novo Anteprojeto de Código Processual fora apresenta-
do, dessa vez pelo Ministério da Justiça. Em seu então Artigo 9º, o novo 
texto reprisa não apenas o numeral do dispositivo que aborda a ques-
tão no último projeto analisado, mas também seu conteúdo no texto do 
caput: “não será admitida ação penal pública ou privada sem a prova da 
existência do crime e indícios suficientes de autoria”, muito embora acres-
cendo ao parágrafo único: “a acusação que não tiver fundamento razoá-
vel nem revelar legítimo interesse, será rejeitada de plano por ausência de 
justa causa”602. Salutar que, com a adoção total dos preceitos objetivos no 
caput, o parágrafo reabra a discussão de viés subjetivo, uma vez que dei-
xa no ar a premissa do “fundamento razoável” sem igualá-la ao “legítimo 
interesse” (de ordem presumidamente processual – relativa ao caráter 
de “condição da ação”). Com alguma alteração numérica – transferindo 
a disciplina para o Artigo 7º e seu respectivo parágrafo único, –o texto 
do Anteprojeto se transformou no Projeto de Lei n. 1.655/83.

Sobrevieram ainda dois Projetos para a modificação do Código 
de Processo Penal que sem dúvida alicerçaram a configuração atual 
do diploma que hoje vigora: o Projeto de Lei n. 4895/95, apresentado 
pelo Poder Executivo, e o Projeto de Lei n. 4.207/01, apresentado pelo 
Ministério da Justiça. Ambos configuram em moldes semelhantes a 
disciplina do “recebimento” da ação penal como no texto atual do CPP, 
apontando para a necessidade de rejeição da mesma quando “faltar jus-
ta causa para a ação penal” em critério diferenciado daquele que indica 
inépcia e especialmente daquele que aponta a falta de “pressuposto pro-
cessual ou condição para o exercício da ação”.

É relevante a menção dado o fato de que a disciplina legal dos 
projetos (que terminou vigorante no vigente ordenamento) orienta para 

602   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 131.
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uma verdadeira diferenciação explícita da justa causa em relação às 
condições processuais (tanto as “da ação”, processualmente assentidas, 
como os requisitos legais ditos condições “de procedibilidade”). 

Realizado, ainda que de forma rápida, esse pequeno estudo do 
“percurso” conceitual da justa causa, pode-se de certo modo perceber 
que a noção menos comentada, menos “ampla” e talvez menos impor-
tante (ou incensada) do instituto é a originária. O maior relevo da justa 
causa, transmitida, agora, da análise de motivação idônea para a deten-
ção, para a análise de viabilidade e/ou justiça da instauração processu-
al, é inegável. Tanto que hoje se aproveita, ainda, o verbete legal inicial 
(“justa causa” enquanto “remédio” relativo à coação/constrangimento 
ilegal) para atacar tanto a própria prisão quanto para obstaculizar, pro-
cessualmente, as demandas persecutórias em geral.

Talvez pelo câmbio definitivo de todo o percurso ter se realizado 
em relação, também, ao conceito e aos limites interpretativos da coação: 
antes vista como naturalmente “físico” o ato de “coagir” passa a ser con-
siderado frente a premissas que o definem como sendo identificável até 
mesmo na “proposta” ou “ameaça” de constrição (ou mesmo de ato que 
“possibilite”, futuramente, a constrição ocorrer).

O que resta agora para os objetivos imediatos da análise é ver 
como a justa causa – que mais convenientemente será tratada como jus-
ta causa para a ação penal quando passa a ser consagrada em sua visão 
processual – vai definida doutrinariamente, uma vez tendo sido assumi-
da com essa coloração ampla: tão ou até mais relacionada como critério 
de admissibilidade/rejeição do pleito acusatório quanto em seu sentido 
legal “original” de ser parâmetro de análise justificativa prisional.

Passa-se agora ao exame da justa causa para a ação penal confor-
me esse caráter “transformado”, em suas acepções aqui denominadas 
tradicionais, que dentro de alguns parâmetros dispostos, a analisam en-
quanto filtro persecutório.

3.2  “JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL” E SEU CARÁTER DE FILTRO PERSECUTÓRIO  

(VISÃO TRADICIONAL): CONDIÇÕES DA AÇÃO PENAL E DISCIPLINA LEGAL ATUAL

Não há mais pudor nenhum em assumir que a força pragmática 
de um instituto como a justa causa está mais do que nunca ligada à ideia 
de uma análise ( filtro) prévia de existência ou não de critérios que in-
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formam a razoabilidade da persecução penal. Daí a constatação da qua-
lificação “para a ação penal” a adornar o termo “justa causa” a partir de 
certo momento histórico. O que está em avaliação – ou em cheque – é 
um critério de legitimidade de todo e qualquer ato persecutório-estatal 
diante da necessidade de o mesmo exibir uma (justa) causa.

Seja no âmbito incipiente padrão da atuação do sistema jurídi-
co-penal (investigação policial), seja quanto à angularização e desen-
volvimento de um processo ou mesmo em relação ao ato de detenção 
prisional literal de um suspeito, réu ou condenado, a noção de coação é 
mutável e comporta padrões de ponderação e, quando necessário, veto. 
Se a legislação brasileira em sua história foi fértil em oferecer a justa 
causa como um ingrediente central para essa análise no que diz respei-
to ao caso da constrição literal, viu-se que ao longo dos tempos e nos 
últimos anos, especialmente, a trinca formada por legislação, doutrina 
e jurisprudência tem tratado de potencializar as demais acepções de 
coação ou constrangimento no mister. 

É inegável que os estudos atuais sobre a justa causa para a ação 
penal nitidamente priorizam sua, ora, natureza processual. Poder-se-ia 
dizer que a doutrina processualista penal operou em um verdadeiro rap-
to do conceito, transformando-o e domesticando-o enquanto peça cha-
ve de uma análise dogmático-processual. O que, aliás, é lógico, diante da 
ideia de que a coação (ilegal) possível de se verificar com uma prisão (ou 
ameaça de prisão), por exemplo, erroneamente justificada, pode ser dis-
cutida desde a própria instauração da investigação ou desde o momento 
em que se decide sobre receber ou não uma manifestação acusatória.

Ou seja: a análise do conteúdo de justiça (podendo ser, aqui, sinô-
nimo de legalidade, proporcionalidade ou até mesmo “coerência” perse-
cutória) da causa é maior e mais abrangente (gênero) em relação à “re-
les” verificação de (espécie) justiça exclusivamente quanto à constrição 
da liberdade em si (e especialmente da liberdade exclusiva de ir e vir). 
Por isso, de instituto de conceito vago relativo à verificação da legalida-
de de uma prisão, estritamente, a justa causa no direito brasileiro passa 
a simbolizar a obrigatória “análise” da ação como um todo e as possibili-
dades de violação de direito(s) que ela própria encerra (e extensivamen-
te da própria investigação preliminar).
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Não deixa de ser um passo louvável e gigantesco ante uma reali-
dade que, quase um século antes, comportava um debate sobre o fato 
de que o habeas corpus não poderia ser “maximizado” e atacava uma 
“pronúncia” decretada por autoridade judiciária competente, por aludir 
“desvio” quanto à “segurança e a regularidade do procedimento do juiz 
criminal”. Não se pode deixar de lado que, em relação à alguma doutrina 
exarada atualmente, o desvio conceitual é tamanho que leva a crer que 
mesmo a gênese latente do conceito como era visto em suas menções 
legais originais parece mais profícua. Não se “recrimina” a visão original, 
pois, e, ademais, é preciso dizer que o dito percurso conceitual da justa 
causa deve servir mais para agregar elementos e informações do que 
propriamente para uma transformação ou ressignificação total. 

A própria noção já irrompe ampliada pela doutrina da segunda 
metade do século XX, mesmo quando se comenta sua ainda exclusiva 
estipulação como ensejadora de habeas corpus (lembrando que a men-
ção do Art. 648 do CPP até 2008 era a única a empregar no texto codifi-
cado a justa causa com essa definição). 

Como vemos em Frederico Marques, a noção ancestral de “ilega-
lidade” apenas no sentido literal de contraste com o positivismo textu-
al não pode ser mais aceita de modo pacífico e subserviente. Urge que 
se perceba na justa causa um elemento de crítica processual intrínse-
ca da própria condição (em sentido amplo) de justiça (ou não) da(s) 
coação(ões), iminente, esperada ou atual: 

Se não houver, portanto, causa secundum ius, para o cercea-
mento ou ameaça ao direito de ir e vir, a limitação, daí decor-
rente, será ilegal. Donde concluir-se que motivo que sirva de 
apoio à medida coativa, será considerado contra legem, desde 
que não encontre justificativa ou fundamento na ordem ju-
rídica, o que significa que faltará justa causa para a coação, 
sempre que esta se apresente como ato contra ius603.

A importante contribuição do autor coloca definitivamente uma 
pedra sobre a ideia de que a possibilidade “crítica” da análise da justa 
causa se mostre apenas confinada dentre parâmetros de verificação de 

603   FREDERICO MARQUES, José. Elementos de Direito Processual Penal. Volume 
IV. Rio de Janeiro: Forense, 1965. pp. 396-397.
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uma legalidade estrita dos atos coativos – armadilha em que, até hoje, 
doutrina e jurisprudência caem. Podemos afirmar que, através dessa 
visão, vai calcificada a transição definitiva do instituto, agora autoriza-
do a servir de elemento questionador dos próprios trâmites do sistema 
jurídico-penal in concreto.

Frederico Marques situa o grau de conceituação possível para a 
coação como um “ferimento” ou desvirtuação não apenas de hipóteses 
autorizadoras exclusivamente em torno da legalidade da medida, mas 
de princípios e valores que informam a base do ordenamento: “O ato co-
ativo pode não ser contra a lei e nesta encontrar, até mesmo, dispositivo 
que o ampare: se, apesar disso, o constrangimento vulnerar princípio geral 
da ordem jurídica vigente, causando assim moléstia injusta ao direito de 
locomoção, haverá coação ilegal”604.

O avanço é claro. Se anteriormente, como podemos ver nas inter-
pretações amplas dos textos constitucionais e legais abrangidos pelas 
constituições imperial e republicana (de 1891) e das legislações proces-
suais respectivamente vigentes, ou mesmo na doutrina correlata, não 
se assumia de modo enfático essa realidade, o tratamento mais focado 
no âmbito processual da justa causa já comporta vieses mais ousados: a 
possibilidade de verificação (crítica) do funcionamento do aparelho per-
secutório passa a ser circunstância óbvia do conceito de justa causa no 
instante em que se avalia a coação de um modo amplificado, igualmen-
te. Uma justa causa não apenas para a “constrição”, mas para a própria 
ação penal, e uma justa causa não apenas do ponto de vista legal, mas do 
topos de uma razoabilidade de cunho hermenêutico-constitucional605.

604   FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal. Volume IV..., p. 397.
605   “Claro que o caso mais patente e manifesto de ausência de justa causa será aque-
le em que a coação, de frente, infringir preceito da lei escrita. Todavia, se normas da 
legislação ordinária não forem atingidas, mas ferido for algum preceito constitucio-
nal, evidente é que faltará a justa causa, que legitime, em face da ordem jurídica, o 
constrangimento contra a liberdade de locomoção. E como a Constituição protege 
esse jus libertatis, até mesmo quando o ato coativo entre em conflito com as garan-
tias à liberdade de locomoção “decorrentes do regime e dos princípios que ela (a 
Constituição) adota” (Constituição Federal, art. 144), bem de ver é que amplíssimo se 
apresenta o conteúdo do texto do Art. 648, nº I, do estatuto processual penal” (FRE-
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Moura, na mesma linha de Frederico Marques, sustenta que a aná-
lise da justa causa é forte no plano axiológico, uma vez que não é apenas 
uma questão de apontamento de um eventual arbítrio contra legem, mas 
sim de uma verificação do contexto da causa perante toda uma ordem 
valorativa proposta pelo âmbito jurídico-normativo. É preciso que se te-
nha em vista a causa e sua legitimidade (justiça) em relação não apenas 
ao aspecto formal, mas também material606.

Frederico Marques, inclusive, sustenta que a cláusula propugnada 
pelo inciso I do Art. 648 do CPP é espécie de “norma geral” e que toda e 
qualquer coação (de um modo ou outro) ilegítima redunda em ausência 
de justa causa. Sem ela, tanto a constrição literal, física, quanto qual-
quer outro tipo de constrangimento se verifica abusivo (alertando para o 
fato do esvaziamento de sentido do instituto se o próprio não ganhar a 
devida aceitação em sua notada amplitude)607.

Some-se a isso a realidade já consagrada, legal e jurisprudencial-
mente, do habeas corpus preventivo e temos como inegável o fato de 
que a justa causa passa a trazer consigo múltiplas possibilidades e afi-
nidades com o âmbito da prelibação processual. O writ preventivo visa 
barrar o trâmite persecutório para evitar um provável constrangimento 
ocasionado pela possibilidade de constrição que lhe é incubada – quan-
do não se considerar o procedimento persecutório um constrangimento 
em si. A amplitude da justa causa faz com que se pense nela enquanto 
termômetro de legalidade (seja no sentido estrito, seja no sentido am-
plo, constitucional-axiológico). Surge com força um instituto “renovado” 
que assume a responsabilidade de se destacar na análise de viabilidade 
processual (ou persecutória, genericamente).

Sabe-se que não há identidade entre investigação preliminar e 
propositura da ação penal, nem obrigatoriedade da mesma, diante do or-
denamento jurídico pátrio (em que pese a fase de investigação policial, 
no Brasil, seja a praxe no quesito do levantamento de material informa-

DERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal. Volume IV..., p. 397) 
– [o autor se refere aqui ao texto constitucional de 1946].
606   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 170.
607   FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal. Volume 
IV..., pp. 398-399.
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tivo preliminar à opinio delicti). Contudo, o trânsito das noções, via justa 
causa, é mais do que necessário. 

Afinal, tanto do ponto de vista do fato de que algumas medidas 
investigativas implicam em fricção de direitos fundamentais do sus-
peito (mormente sua constrição cautelar), quanto daquele que impõe 
apreciação verdadeiramente jurisdicional de alguns atos da autoridade 
que dirige a investigação, se pode falar – do ponto de vista de constran-
gimento/coação latentes – em continuidade (investigação-processo). 
Assim, indiscriminados, nesse sentido, os fatores de coação que vão tra-
tados genericamente como abrigados pelo conceito da persecução em 
si (Frederico Marques, por exemplo, fala de atos investigativos-constri-
tivos como “coação processual”, sendo que os atos de “coação persecu-
tória” são por ele definidos, enquanto espécie do gênero, como aqueles 
específicos da atividade policial608). 

Desse modo, parece impossível de fazer uma acoplagem proces-
sual do sentido de justa causa sem considerar que ela possa servir de 
instrumento avaliador da possibilidade de ilegal constrangimento tam-
bém da atividade persecutória pré-processual (e daí, por exemplo, a fun-
cionalidade de um habeas corpus visando a “trancamentos” investigató-
rios ou processuais se revela).

No que diz respeito à redação atual do CPP, que pode servir de 
alavanca para exacerbar a consagração da justa causa mais em relação 
à “ação penal” como um todo do que a seu assento originário relativo ao 
habeas corpus, Oliveira vai mais longe e sugere inclusive uma alteração 
de prioridades interpretativas: a justa causa, a partir de então, passa a 
ter um caráter/objetivo quando discutida em meio à admissibilidade da 
ação penal, e outro, adaptado, quando surgir no debate relativo à cons-
trição colocada em destaque pelo manejo do writ609.

608   FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal. Volume I..., p. 166.
609   “Como se vê, a inclusão expressa da justa causa como condição da ação, tal 
como se acha agora no art. 395, III, CPP, apesar de esclarecer a possibilidade de 
seu manejo em relação às questões processuais, não revogou o art. 648, I, CPP, 
com o que também questões de mérito, e particularmente a atipicidade e as cau-
sas extintivas de punibilidade continuarão a ser veiculadas em habeas corpus, 
como sempre foram. Sobre o ponto, aliás, pensamos que, agora (a partir da Lei 
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Desde a aceitação do instituto enquanto “questionamento”610 ne-
cessário em relação à ordem jurídica vigente (em todos os sentidos) sobre 
a legitimidade (também em todos sentidos) da persecução, foi preciso à 
doutrina e à jurisprudência encontrar uma locação para a justa causa 
(quiçá se considerada em relação à ação penal) em terreno dogmático 
processual. E essa pareceu ser, tal comumente assentida, o bojo das di-
tas condições para a ação. O que, por óbvio, não impediu as opiniões de 
seguirem diversos direcionamentos e mesmo variantes dentre o próprio 
conjunto de conceitos assentido: há que se deixar claro, contudo, que há 
bifurcações possíveis nessa seara argumentativa, também.

O fato é que, seja em relação à ideia de se crer tanto uma “condi-
ção sui generis” para a ação penal, quanto em se defender a tese de que 
a “justa causa” se verifica dentre as condições “existentes” (mormente 
quanto ao já comentado “interesse de agir” na esfera processual penal), 
a coligação teórica da visão tradicional do instituto dá visível preferên-
cia ao trato teórico da matéria enquanto relativo às ditas “condições” ou 
a elas, de algum mudo, alusivo. Justamente por isso, dar-se-á destaque 
a essa via doutrinária (não deixando de discutir outras) agora, quan-
do serão exibidas algumas das configurações descritas que auxiliam na 
compreensão atual do conceito de justa causa para a ação penal, e que, 
de certa forma, compõem, bem ou mal, em amálgama, o conceito (ou 
colagem de conceitos) que informam o instituto.

Em comento, a partir de agora, as correntes de maior adesão e 
pontos argumentativos comuns que plasmam o conjunto de teorias 
(por vezes até conflitantes entre si) que vão denominadas dentro da-
quilo que se convencionou chamar de “visão tradicional” do instituto – 

nº 11.719/08), a concessão de habeas corpus para fins de trancamento da ação 
penal, sob o fundamento de atipicidade ou de extinção da punibilidade, implicará 
a absolvição sumária dos pacientes (réus)” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso 
de Processo Penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 113).
610   “Concordamos ser inviável estabelecer-se uma definição absoluta; mas um 
conceito limite é praticável para, a partir dele, examinar-se o caso concreto, den-
tro do amplíssimo leque de hipóteses de falta de justa causa. A pergunta que deve 
sempre ser feita é: há, segundo a ordem jurídica vigente, causa legítima para a 
coação processual?” (MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 173).
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sem excluir a possibilidade de subdivisões ou mesmo teorizações cuja 
não abordagem foi proposital diante de sua singeleza de adeptos (Plínio 
de Oliveira Corrêa, por exemplo, identifica nada menos do que oito cor-
rentes de pensamento relativas ao tema611, englobando desde a questão 
do ataque à prisão ilegal, em sentido estrito, até as teorias processuais 
comumente assentidas na doutrina atual, o que parece um esforço de-
masiado diante de uma catalogação que acaba por se repetir, em vários 
momentos). 

3.2.1 JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E O DEBATE NO ÂMBITO DA TEORIA DAS 
“CONDIÇÕES DA AÇÃO” (1): “CRITÉRIO” MAIOR E/OU CARÁTER SUI GENERIS DE  
“CONDIÇÃO” INDEPENDENTE

Para Moura612 (inspirada em Frederico Marques) é preciso que se 
entenda a justa causa para a ação penal como senso “aberto” de verifi-
cação de ilegitimidade contrária à ordem jurídica como um todo. No 
sentido, pois, de ser um grande núcleo de análise do caráter secundum 
ius ou contra legem da coação ou constrangimento de qualquer ordem 
(sendo, sabe-se, o “contra legem” lido no sentido plural de “negação” 
da “ordem” jurídico-constitucional, de forma abrangente), tanto, por 
exemplo, uma coação literalmente ilegal quanto uma ação iniciada 

611   “A expressão justa causa assume diferentes significados que podem ser agru-
pados, no mínimo, em oito correntes de pensamentos, a saber: a primeira posição 
vincula a justa causa ao conceito de prisão. A segunda, a utiliza para fundamen-
tar a concessão do habeas corpus quando o fato imputado não constituir infração 
penal; a terceira fixa a falta de justa causa como figura equivalente às hipóteses 
do Art. 43 do CPP (a saber, hoje revogado); a quarta, a situa como elemento iden-
tificador nos casos de coação ou constrangimento ilegal; a quinta vê a presença da 
justa causa tão somente na descrição de um fato delituoso na peça acusatória; a 
sexta posição, embora restrita à ação penal privada, apoia-se apenas em indícios 
ou suspeitas fundadas; a sétima elimina a expressão do sistema processual bra-
sileiro; a oitava posição coloca a justa causa como uma das condições da ação 
penal” (CORRÊA, Plínio de Oliveira. Teoria da Justa Causa. Análise do sistema 
processual penal brasileiro com vista à ordem jurídica dos países da América 
Latina. Revista da Ajuris, Porto Alegre, n. 70, Ano XXIV, jul./1997. p. 266).
612   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., pp. 175-176.
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sem a existência de uma das obrigatórias “condições” verificadas acar-
retaria em uma ausência de justa causa.

Essa consideração é a base para que a autora venha a assumir 
postura relevante em relação ao tema, da qual parece ser a mais evi-
denciada defensora: o debate em torno da justa causa para a ação penal 
poderia se localizar, de fato, no ambiente de discussão das “condições” 
da ação, mas quando ficasse evidenciada sua posição de critério “maior” 
ou de referência, dado o fato de que sua análise diria mais respeito às 
questões de mérito do que propriamente “processuais”613. 

Em suas palavras a justa causa não é “condição da ação”, muito 
embora não se possa fugir – com sua lição – à teoria das ditas “condi-
ções” para explicar a função básica do instituto, de certa maneira (e por 
isso aloca-se sua tese nesse tópico específico do presente trabalho). É 
espécie de “nome-ônibus”614 para indicar a ilegalidade na instauração do 
processo (entendida aqui legalidade na propositura transcendente do 
autor, e não literalmente, como se verá abaixo). 

A justa causa seria elemento que viabiliza tanto a análise abstrata 
quanto a motivação para instauração da ação penal (axiologia, nos ter-
mos de Frederico Marques), quanto em confirmação relação à concretu-
de (caso individualizado) – e sua necessária calcificação particularizada 
de fundamentos de fato e de direito. Daí que a verificação/estudo das 
“condições” da ação penal serviria para a análise da existência ou não de 
justa causa quando estivessem as mesmas ( fundamentos jurídicos) pre-
sentes ou ausentes: deixando de haver fundamento jurídico direto para 
a propositura da ação (ausência de alguma das “condições”), deixaria de 
haver justa causa para a instauração da mesma615.

Com opinião semelhante, embora mais voltada para considera-
ções já focadas na seara exclusivamente processual, vem Hamilton, no 
sentido de que “justa causa para a ação penal” seria a confluência das 
condições para a ação legitimamente verificadas – ou seja, um concei-
to de “excelência” formado pela existência dos outros condicionantes: a 

613   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 223.
614   CASTANHO DE CARVALHO et al., Justa Causa Penal Constitucional. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 4.
615   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 221.
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falta de qualquer “condição” para o regular exercício da ação faria dessa 
acusação carente de uma “justa causa”616.

Volta-se às raízes institucionais sediadas na doutrina primal em 
torno do habeas corpus para deixar claro que não se pode descartar em 
âmbito de análise de justa causa o conteúdo substancial do “justo” en-
volvido. Desse modo, como já vinha latente desde a origem do conceito 
(agregado, de um modo inegável, mesmo que não inicialmente previs-
to literalmente), à autoridade que caberia apreciar o writ, não poderia 
escapar um juízo quanto à razoabilidade617 da constrição (e não mera-
mente uma leitura formal). Transposto isso para a realidade atual dos 
debates em torno do tema, vê-se que a lógica, por correção, merece se 
impor: há que se buscar um mínimo critério que enfoque uma ideia de 
“justo” concreto, mesmo que inicial ou carente de cabal conformação.

No caso de Moura, a constatação desse patamar necessário é explí-
cita em uma de suas conclusões a respeito do tema e da ideia adjetivada de 
equiparação entre “justiça” e suficiência para a “razão” de haver a “causa”618.

Posição aproximada pode ser verificada na opinião de Xavier de 
Aquino e Nalini quando explicam que haveria uma “justa causa para a 
ação penal” em um sentido lato e outra em sentido estrito (mais coliga-
da às ideias de configuração das “condições” assentidas – possibilidade 
jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade ad causam), e, sesse 
sentido lato, explicam os autores, “sempre que a propositura da ação não 

616   HAMILTON, Sérgio Demoro. Breves anotações sobre o interesse de agir no 
processo penal. Revista Ibero-Americana de Direito Público, Rio de Janeiro, Ano 
V, n. 17. América Jurídica, 2005. p. 192.
617   “There exists an absolute necessity for expressing upon every commitment the 
reason for which it is made, that the court, upon a habeas corpus may examine 
into its validity; and, according to the circumstances of the case, may discharge, 
admit to bail, or remand the prisoner” (BLACKSTONE, Commentaries…, p. 437).
618   “A aferição da justa causa, ou seja, da justa razão ou da razão suficiente para 
a instauração da ação penal, não se faz apenas de maneira abstrata, vale dizer, 
em tese: mas, também e de maneira primordial, em hipótese, alicerçada na con-
jugação dos elementos que demonstrem a existência de fundamento de fato e de 
direito” (MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 291).
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apresentar uma das condições da ação, poder-se-ia dizer que não haveria 
“justa causa” para o prosseguimento da actio”619.

Quanto a essas duas classes de visões da justa causa, que a identi-
ficam como algo que paira superior sobre os elementos condicionantes 
do exercício da ação, muito há que se diferenciar, no entanto.

Por um lado, se tem uma noção que apresenta a “vistoria” quanto 
às “condições” da ação como uma das funcionalidades de um critério 
eminentemente axiológico de prelibação jurídico-processual. Enquanto 
que, por outro, tem-se uma visão de justa causa inteiramente cooptada 
pelo debate técnico-processual, assimilando-a como tipo de substanti-
vo ou nomem juris de gênero para a existência conjunta das espécies de 
“condições da ação” (uma espécie de check-list completado pela regula-
ridade das demais condições autorizadoras).

Poder-se-ia tecer considerações críticas sobre ambas as posturas 
conceituais: a visão “axiológica” da justa causa, por exemplo, peca por ex-
cesso de abrangência que inviabiliza uma constatação própria da real fun-
ção que o instituto poderia ter. Afinal, apresenta-se confusa à noção própria 
de razoabilidade jurídica quando se transforma em um aparelho capaz de 
“filtrar” indiscriminadamente a própria “atuação” jurisdicional do Estado, 
fulminando a realidade persecutória sob os aspectos processual e também 
material, atingindo procedibilidade e também o mérito causal620.

Porém, será abordada uma ligeira análise crítica à segunda hipóte-
se com mais força, uma vez que a breve “incorreção” da visão “axiológica” 
parece estar na ausência de foco do “gigantismo” por ela proposto (e por 
certa transferência de “foco” da decisão final para uma avaliação muito 
maior – ao menos conceitualmente – aqui exarada em caráter pream-
bular). Aparadas algumas arestas conceituais e situados alguns esteios 

619   XAVIER DE AQUINO, José Carlos G. NALINI, José Renato. Manual de Processo 
Penal. 3. ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009/ p. 127.
620   De modo similar, em MACHADO, Antônio Alberto. Teoria Geral do Processo 
Penal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 114: “Quer-nos parecer, no entanto, que 
a justa causa é na verdade um princípio que incide sobre todas as fases do pro-
cesso penal, funcionando como uma espécie de fundamento de toda a atividade 
persecutória e não como simples condição da ação”.



343

CAPÍTULO 3

processuais para o conceito, a visão de Moura e Frederico Marques, nes-
se aspecto, será revisitada e parcialmente adotada no capítulo vindouro.

Merece mais contundente – em que pese breve – reprimenda, 
pois, a visão enquadra a justa causa como uma espécie enfraquecida de 
conceito derivado. Enquanto “mera” confluência de outras “condições”, 
o mesmo instituto passa a ser uma anêmica de “reunião” de elementos 
que periga resvalar na pura dogmática e na vazia nomenclatura. É posi-
cionamento que neutraliza o potencial crítico (particular) existente na 
justa causa e que ignora todo o conteúdo desenvolvido historicamente 
ao seu redor, para torná-la uma referência dogmática relativa a outras 
referências dogmáticas, em um princípio de círculo vicioso que não se 
pode tolerar.

Se há entre as duas bases teóricas expostas alguma que merece 
(em que pese às relações possíveis entre um conceito de justa causa e às 
“condições da ação”) crédito, é possível dizer que a posição sugerida por 
Moura tem uma predominância abissal.

Posição similar à de Moura é, ainda, adotada por Lopes Jr.: em que 
pese nomine a justa causa como uma das “condições” (específicas da 
ação penal), o autor, de fato, segue a linha argumentativa que visualiza, 
no ponto em questão, um topos da estrutura processual penal relativo à 
“condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”.  Nesse 
sentido, poderia, inclusive, se ter como obrigatória semelhante análi-
se no que diz respeito ao decreto (ou não) de constrições cautelares ou 
mesmo em relação à sentença meritória621.

Há, porém, doutrina que passa a enxergar a justa causa para a 
ação penal como, diretamente, uma nova ou sui generis espécie de con-
dição da ação, e assim passa a tratá-la (mesmo após a nova redação do 
Art. 395 do CPP – estabelecida pela Lei n. 11.719/08 – que, pode-se dizer, 
separa nitidamente em diferentes motivos de rejeição da peça acusató-
ria as “condições” e a ausência de justa causa para o exercício da ação 
penal622). Castanho de Carvalho et al., inclusive, vislumbram essa como 

621   LOPES JR. Direito Processual Penal..., p. 379 e MOURA, Justa Causa para a 
Ação Penal..., p. 173.
622   Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: [...] II – faltar pressu-
posto processual ou condição para o exercício da ação penal ou; III – faltar justa 
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uma espécie de posição “padrão” da doutrina brasileira623. Dada reite-
ração de julgados que plasmam essa opinião, poder-se-ia aduzir que é 
uma opinião “padrão” jurisprudencial, do mesmo modo.

Para Afrânio Jardim, baluarte teórico desse posicionamento, é indu-
bitável que a justa causa para a ação penal se oferece como uma “quarta” 
condição da ação (além daquelas, “clássicas”, pelo autor assentidas: possi-
bilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade). O argumento 
– cuja justificativa, ao menos, admitimos como perfeitamente endossável 
ou mesmo inegável – residiria no fato de que a própria instauração do 
processo já pode ser vista como “constrangimento”, uma vez que ferido o 
“status dignitatis” do acusado. Assim, a justa causa para a ação penal, de-
veria se materializar na “demonstração, prima facie, de que a acusação não 
é temerária ou leviana, por isso que lastreada em um mínimo de prova”624.

Posicionamento em relação ao teor da justa causa para a ação pe-
nal envolvendo esses termos é lugar comum dentre a jurisprudência de 
nossa Corte Constitucional, que parece consagrar os “elementos míni-
mos de prova” enquanto preenchimento semântico do instituto: veja-se 
o teor de julgados como o do HC 81.324/SP625.

Ainda na lição do autor mencionado, o caráter diferenciado da 
justa causa para a ação penal é essa análise minimamente qualitativa 
do escorço probatório inicial, uma vez que um mero “apontamento” ju-
rídico da imputação e a mera “existência” de material probatório não 
servem para confirmar fidedignamente a hipótese acusatória. Assim, 
a diferenciação da “quarta” condição, para Jardim, reside justamente 
nesse entremeio que diferencia tanto a existência de “elementos” ou 
“lastro” inicial de prova quanto sua “aceitação” definitiva pelo juízo, em 
sentença de mérito: nem mero “acostar” elementos, nem análise defini-
tiva dos mesmos. Uma adequação dos elementos formais da acusação 
com suas possibilidades a partir dos elementos constituídos, que não 
apenas “apontem” para, genericamente, “autoria e materialidade”, mas 

causa para o exercício da ação penal.
623   CASTANHO DE CARVALHO et al., Justa Causa Penal Constitucional..., p. 3.
624   JARDIM, Direito Processual Penal..., p. 97.
625   Exarado pela 2ª Turma do STF em 12.03.2002, sob a lavra do Relator Min. 
Nelson Jobim.
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que também tornem plausíveis os elementos subjetivos e objetivos que 
configurem o tipo penal motor da pretensão acusatória enquanto tal626.

O próprio STF, aliás, já decidiu nessa toada para estabelecer o stan-
dard do “lastro mínimo” e da cognição (não definitiva) do escorço acusató-
rio como o mote de foco centra da análise da justa causa para a ação penal 
– como bem demonstra o teor do Acórdão no Inquérito n. 2.588/SP627.

A justa causa para a ação penal, nessa esteira, é igualmente identi-
ficada como “quarta” condicionante do exercício da ação por Oliveira628, 
também dentre a ótica de exibição de um lastro mínimo (e minimamen-
te qualitativo) de escorço probatório inicial. E, em sua lição, a questão 
da justa causa para a ação penal vai acoplada à própria noção constitu-
cional de “ampla defesa”: exige-se, do Estado, que em seus pleitos acusa-
tórios – ou mesmo nas medidas investigativas, acrescente-se, igualmen-
te com apoio no autor – que respeite as possibilidades defensivas não 
apenas descrevendo os elementos básicos, mas igualmente embasando-
-os para esclarecer “o campo em que irá se desenvolver a defesa do acusa-
do, já ciente, então, do caminho percorrido na formação da opinio delicti”.

Em posicionamento similar ao de Jardim, sustenta Rangel que o 
caráter de quarta “condição da ação” da justa causa para a ação penal 
ainda deve ser levado em conta no sentido de exame exclusivamen-
te processual. O autor se manifesta contrário à redação do Art. 395 do 
CPP no que diz respeito à falta de “condições” ocasionar a “rejeição” da 
Denúncia ou Queixa: dado o fato de que a justa causa se relaciona com 
suporte probatório mínimo para possibilitar uma manifestação acusa-
tória inicialmente apta, a lei, em sua opinião, deveria referir “não rece-
bimento”, uma vez que “rejeição” seria atinente a aspectos materiais que 
não são objeto de análise junto do âmbito das “condições”629. 

A existência de um lastro “mínimo probatório”, que deve ser en-
contrado no inquérito policial (ou em outras peças investigativas e/ou 
informativas) para municiar uma acusação válida, é também a de Távora 

626   JARDIM, Direito Processual Penal..., pp. 97-98.
627   Exarado pelo Tribunal Pleno em 25/04/2013, sob a lavra do Relator Min. Luiz Fux.
628   OLIVEIRA, Curso de Processo Penal..., pp. 112-113.
629   RANGEL, Direito Processual Penal..., p. 282. 
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e Alencar630 para assumirem a justa causa para a ação penal como uma 
quarta “condição” da ação (mesmo que os autores ressaltem o teor não 
pacífico dessa constatação na doutrina pátria).

Interessante notar que a ora aludida necessidade de existência de 
verossimilhança acusatória em termos de lastro mínimo reconhecível 
guarda alguma similitude com a verificação, no processo penal estadu-
nidense, de um fator chamado de probable cause, quando da audiência 
preliminar do acusado. Audiência, essa, que tem, entre outras, função 
de justamente estudar os elementos que minimamente configurariam a 
necessidade de julgamento do acusado conforme a existência ou não de 
solidez probatória na imputação criminal. Não é, por isso, considerada 
uma das fases de trial, eis que se trata de uma audiência (que inclusive é 
optativa para o réu, que pode renunciá-la) preliminar mesmo às verda-
deiras audiências preliminares (pretrial processes) relativas à causa em si. 

Chamelin, Fox e Whisenand a chamam, inclusive de “dispositivo de 
blindagem” (screening device), uma vez que, em relação à probable cause, o 
que está em jogo é uma avaliação dos elementos mínimos de posse do acu-
sador (prosecutor) para que se pense em seguir em um caso contra o réu631.

Há, por fim, o notável posicionamento de Corrêa, que, ao iden-
tificar a justa causa para a ação penal como condição “independente” 
da ação, coliga a mesma como variante “penal” das condicionantes ne-
cessárias ao “direito de petição” estatal, acompanhando a linhagem do 
“lastro mínimo”, mas aportando via enfoque particular.

630   TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Pe-
nal. 6. ed. Revista, ampliada e atualizada. Salvador: Jus Podium, 2011. pp. 159-151.
631   “The probable cause hearing has often been looked at as a minitrial. Perhaps 
it should more accurately be referred to as a semitrial. Its purpose is not to deter-
mine whether the defendant is guilty, but rather is the prosecution can produce 
enough evidence to convince the court that it is more probable than not that the 
accused did commit the crime and that a trial is justified. The hearing thus serves 
as a screening device […] The most important is that the hearing presents another 
opportunity for the defendant to be freed from the system by a dismissal of the 
case, resulting from a failure of the prosecution to show sufficient probable cause” 
(CHAMELIN, Neil C.; FOX, Vernon; WHISENAND, Paul M. Introduction to Crimi-
nal Justice. New Jersey: Prentice-Hall, 1975. p.271).



347

CAPÍTULO 3

Para o autor, identificado o direito de “provocação jurisdicional”, 
cabe separar a ideia de um pleito próprio ou de um pleito acusatório 
movimentado em condições especiais por agentes oficiais ou legalmen-
te autorizados (Ministério Público em ação penal pública, por exemplo). 
Proposta como uma condicionante específica para o exercício do direito 
de petição acusatória – ação penal – ela poderia ser conceituada como 
“[...] prova induvidosa da existência de uma hipótese delitiva e, pelo me-
nos, em indícios idôneos de sua autoria”632. Haveria, em sua opinião, uma 
questão relacional entre o suporte fático necessário na inicial acusató-
ria e a própria presunção constitucional de inocência – e daí, em sua 
opinião, a evidência de solidez dessa proposta conceitual.

3.2.2 JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E O DEBATE NO ÂMBITO DA TEORIA DAS 
“CONDIÇÕES DA AÇÃO” (2): INTERESSE DE AGIR E VARIAÇÕES EM TORNO DA “ACOPLAGEM” 
PROCESSUAL DA “JUSTA CAUSA” À TEORIA ECLÉTICA DAS “CONDIÇÕES DA AÇÃO”

Pode-se relacionar, igualmente, um bom número de autores que, 
ao tratar da natureza jurídica da justa causa para a ação penal, mantém 
o debate em relação às ditas condições da ação, mas de um modo diver-
so: essa corrente teórica identifica a justa causa (em relação ao processo 
penal) enquanto conceito que é “englobado” pela doutrina das “condi-
ções”, acoplando seu conceito ao de alguma (ou até de várias) “condi-
ções” já predefinidas. 

Seria possível dizer que um dos primeiros doutrinadores a ser 
lembrados nesse viés é o próprio Frederico Marques, uma vez que em 
seu texto ele exprime, por vezes, algo que sugere essa equanimidade – 
no caso, para alguns, na dicção do autor citado, a “justa causa” seria 
correspondente ao “interesse de agir”633. 

Contudo, percebe-se que há ressalva necessária que deve ser feita 
quanto à lição do autor: é notável que não é exatamente o conceito de 
justa causa que é “absorvido” pela sua noção de interesse e sim o contrário.

Conforme foi comentado – em posicionamento que viria a inspi-
rar Moura e tantos outros – Frederico Marques defende a ideia de uma 
justa causa enquanto elemento conformador e verificador de um caráter 

632   CORRÊA, Teoria da Justa Causa..., pp. 271-272.
633   FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal. Volume I..., p. 319.
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amplo da “coação” (que “analisa” tanto sua estrita legalidade quanto sua 
motivação em conta da principiologia constitucional e de preceitos de 
razoabilidade – além de verificar a própria “coação” de forma genérica, 
englobando aqui todo e qualquer ato da persecução estatal).

Dessa maneira, Frederico Marques não iguala os conceitos de jus-
ta causa para a ação penal e “interesse de agir”, senão que visualiza entre 
eles uma situação de decorrência: ausente o que para o autor se carac-
teriza como “interesse de agir” (noção que comporta críticas – como as 
que já foram ventiladas no capítulo anterior), haveria a necessidade de 
se decretar ausente a justa causa para a ação penal, enquanto um de 
seus aspectos e não algo simbiótico ou idêntico634. 

Em mais de um momento, Frederico Marques associa os concei-
tos, mas é visível que não está simplesmente a igualar as explicações/
definições e sim estabelecer que existe uma relação de causa e efeito en-
tre ambos: é mais importante perceber que, em sua doutrina, a ausência 
daquilo que ele entende por “interesse de agir” ocasiona uma ilegitimi-
dade (sentido amplo) da coação (sob qualquer forma que se apresente) 
e por isso destrói a “justa” causa para a persecução635 do que simplificar 
o discurso para dizer que o autor igualava ambos conceitos (justa causa 
e “interesse de agir”).

Diferente é o posicionamento de Tourinho Filho, que propõe nu-
ance de tal “identidade” entre os conceitos. 

Por mais que o autor agora referido diferencie o “interesse” em re-
lação ao processo civil (deixando claro que reconhece a situação dife-
rente em relação ao processo penal, ao “Princípio da necessidade”, nulla 
poena sine judicio, e ao caráter diverso dos institutos), defende uma equi-
paração que lhe permitiria seguir transitando dentre o rol liebmaniano 

634   “A jurisdição, como lembra Morel, não é função que possa ser movimentada 
sem um motivo que justifique o pedido de tutela judiciária [...] Disto resulta que 
somente há interesse quando se pede uma providência jurisdicional adequada 
à situação concreta a ser decidida [...] O legítimo interesse é a causa do pedido, 
como o explica e demonstra Tullio Delogu. Ausente o interesse de agir, falta justa 
causa para a propositura da ação penal” (FREDERICO MARQUES, Elementos de 
Direito Processual Penal. Volume I..., pp. 319-320).
635   FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal. Volume II..., p. 397.
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das “condições” e ao mesmo tempo diferenciar o conteúdo processual 
penal e suas peculiaridades636.

Para Tourinho, pode-se assim dizer, há uma face do “interesse 
de agir” que se destaca da pura lição de Liebman quanto ao binômio 
utilidade-necessidade do pleito jurisdicional. Uma vez que no proces-
so penal não se pode avaliar esses critérios (pelo próprio “Princípio da 
Necessidade” e a ausência de “opção” do acusador em obter a análise 
de sua pretensão acusatória de outra forma). E essa outra face, encon-
trada relativamente ao processo penal, denota outro viés de “interesse 
de agir” que diria respeito a fatores como a plausibilidade técnica da 
imputação e verificação da legitimidade da persecução ou do cons-
trangimento de um modo geral (com base na existência de suporte 
probatório minimamente razoável). 

Nestes termos e com ciência dessa diferenciação, pode-se dizer 
que Tourinho Filho iguala as noções de “interesse de agir” e justa causa 
para a ação penal (sabendo-se que o “interesse de agir” aqui trazido por 
ele diz respeito a um plus em relação ao “interesse” normalmente utili-
zado pela doutrina processual civil no que diz respeito ao conceito637).

Tucci638 tem opinião assim sintonizada, e também aproxima o 
conceito de justa causa da verificação de um “legítimo interesse”, que não 
diria respeito à outra coisa senão à verificação da admissibilidade da 
acusação (em relação ao material que lhe sirva de base). 

Salienta o autor que deve haver uma relação de continuidade ló-
gica e abrangência entre o material informativo/investigativo e a acu-
sação formal, caso contrário poder-se-ia até mesmo verificar uma situ-

636   “Muito embora já houvéssemos adotado ponto de vista contrário, hoje entende-
mos que, apesar de o interesse de agir estar implícito em toda acusação, não se es-
gota nem se exaure aí. Para que seja possível o exercício do direito de ação penal, 
é indispensável haja, nos autos do inquérito ou nas peças de informação, ou na 
representação, elementos sérios, idôneos, a mostrar que houve uma infração pe-
nal, e indícios mais ou menos razoáveis de que seu autor foi a pessoa apontada no 
procedimento informativo ou nos elementos de convicção” (TOURINHO FILHO, 
Processo Penal. Volume 1..., p. 534).
637   TOURINHO FILHO, Processo Penal. Volume 1..., p. 536.
638   TUCCI, Teoria do Direito Processual Penal..., pp. 94-95.
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ação de “inépcia” da peça inicial (dado que se revelaria absolutamente 
divorciada de qualquer resquício de embasamento concreto). Dessa 
maneira, sua posição é a de que constatada a ausência de justa causa, 
nestes termos, em relação à ação penal, a saída é, dada a inexistência de 
“legítimo interesse”, a solução é a extinção da ação “sem julgamento do 
mérito” (com a rejeição da peça).

Aliás, parece claro que, por mais que sempre terminem por rela-
cionar a justa causa para a ação penal – em algum nível – ao “interesse de 
agir”, a maioria dos autores busca mais uma associação para o conceito 
do que propriamente um igualar.

Nesse sentido, vozes minoritárias, mas dignas de nota, propõem 
sendas diversas.

Gomes e Bianchini partem de peculiar diferenciação que focaliza 
caracterização entre os vários tipos de “inépcia” do pleito acusatório639, 
para transitar sobre uma insuspeita distinção entre as condições de 
procedibilidade referentes à “existência” da ação e aquelas referentes ao 
seu “exercício regular”, para, por fim, situar seu conceito de justa causa. 
Aparentemente, a subdivisão do “direito” de ação não é novidade – nem 
a expansão de suas configurações (veja-se o capítulo anterior e espe-
cialmente as lições de Couture e Lopes Jr. quanto aos “dois tempos” do 
exercício condicionado da ação). Porém, os autores aqui citados traba-
lham sob outra ideia: ao invés da subdivisão se dar entre direito consti-
tucional de “petição” ou invocação do Estado jurisdicional, para depois 
se constituir em um “direito” condicionado (processualmente), Gomes e 
Bianchini ofertam diversa subdivisão.

Em sua lição, o “direito” de ação (decorrência da inafastabilida-
de constitucional da jurisdição – Art. 5º, inc. XXXV da Constituição 
Federal640), estaria sob a ação de duas categorias de condicionantes: 
aquelas relacionadas à própria “existência do direito de ação (possibi-
lidade jurídica do pedido, legitimidade para agir e interesse de agir)” e 

639   GOMES, Luiz Flávio. BIANCHINI, Alice. Justa Causa no Processo Penal: con-
ceito e natureza jurídica. Revista dos Tribunais. São Paulo. Ano 91, Nov./2002, 
Volume 805. Saliente-se que as considerações dos autores foram feitas à luz da 
legislação anterior à redação atual do Art. 395 do CPP.
640   GOMES. BIANCHINI. Justa Causa no Processo Penal..., p. 473.
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aquelas relacionadas ao “exercício regular do direito de ação”, sendo que, 
dentre essas últimas, situam a justa causa como “condição genérica”, 
atrelada ao fummus boni iuris (equivalente, para os autores, à plausibili-
dade jurídica da imputação feita)641.

Há quem diga, como Ferreira da Silva642, que a justa causa para 
a ação penal não apenas é relativa ao “interesse de agir”, mas também 
se configura a partir da aglutinação desse “interesse” com outra das 
conhecidas “condições” clássicas (teoria liebmaniana): a “possibilidade 
jurídica do pedido”. Cria-se, assim, nem uma quarta condição nem uma 
releitura dos conceitos pré-ordenados, mas um gênero novo de condi-
cionante relativa ao processo penal. O autor sugere que a soma da pos-
sibilidade do pedido643 (enquanto existência no ordenamento, de vazão 
para a providência almejada) com o próprio interesse (entendido como 
a plausibilidade e a robustez indiciárias amiúde consagradas), haveria o 
surgimento e a identificação da justa causa644.

Sem denominar expressamente uma “equiparação” da nomencla-
tura, Badaró645 traz posicionamento que também sugere tanto um hi-
bridismo entre a “possibilidade” do pedido e o “interesse” quanto uma 
condição sui generis: seu foco está na justa causa para a ação penal en-
quanto elemento verificador da “viabilidade” da ação penal demons-
trada por elementos representativos de concretude acusatória (o apoio 
probatório mínimo). O autor aduz, ainda, que o caráter infamante pró-
prio do processo recomenda a análise de requisitos mínimos de proces-
samento de um pleito acusatório – e por isso rejeita a hipótese de justa 
causa como adesiva à mera existência ou não de tipicidade penal para a 
conduta imputada.

641   GOMES. BIANCHINI. Justa Causa no Processo Penal..., p. 475.
642   FERREIRA DA SILVA, Luís Renato. A Justa Causa como condição para o exercício 
da ação penal. Revista dos Tribunais. São Paulo. Ano 79, Mai./1990, Volume 655.
643   A apreciação, no texto citado, é feita sem considerar eventuais diferenças e 
com adoção integral dos conceitos da teoria liebmaniana para a discussão do 
tema processual penal.
644   FERREIRA DA SILVA, A Justa Causa..., pp. 404-405.
645   BADARÓ, Direito Processual Penal, Tomo I..., pp. 71-72.
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O que parece claro e comum em todas essas visões – ainda que 
díspares quanto à ideia de a justa causa ser equivalente processual penal 
ao “interesse de agir”, ser o equivalente processual penal ao “revestimen-
to” que esse “interesse” deve ter ou mesmo ser uma espécie diferenciada 
de análise do “interesse” é o fato de que todas situam um eixo ou raiz 
comum de análise. E esse eixo parece ser a necessidade de limitação – 
via teoria das “condições da ação” – do exercício acusador “leviano” ou 
“temerário”. Não é de se estranhar, pois, que a ferramenta teórica mais 
referida (concordando-se ou não com a fusão de conceitos) parece ser o 
“interesse”, em suas variadas formas.

Há que se problematizar ainda mais a temática e por isso será 
proposto um “salto” mais ousado ainda acompanhando, a partir de ago-
ra, uma visão que, se não destoa da base argumentativa dos (variados) 
tipos de conceituação atrelados ao debate das “condições” da ação, lhe 
dá nova perspectiva – a da justa causa para a ação penal como vislumbre 
antecipado do próprio meritum causae.

3.2.3 JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E A TANGÊNCIA DO MÉRITO DA DEMANDA: 
LIMIARES PROCESSUAIS E MATERIAIS

Grinover coloca importante óbice para a resolução “fácil” da 
questão de associação entre a justa causa para a ação penal e conceitos 
relativos às “condições” da ação (tanto para seu equiparar ao “interesse” 
quanto para sua classificação tal uma condição à parte): a visível dificul-
dade para extremar o próprio conceito de “condições da ação” da pró-
pria análise do meritum causae, uma vez que – em sua visão – a ideia de 
“condicionante” é propriamente alocada entre pressupostos processuais 
técnicos e o próprio julgamento de mérito646.

A autora, inicialmente, não nega que se filia à tese de que as “con-
dições” da ação figuram em um trinômio, em que mediariam a relação 
entre os pressupostos puramente técnicos do pleito inicial e a própria 
questão de fundo da causa (descartando que conceitualmente as “con-
dições” sejam unificáveis frente a um ou outro elemento). 

646   GRINOVER, Ada Pellegrini. As Condições da Ação Penal (uma tentativa de 
revisão). São Paulo: Jorge Bushatsky, 1977. p. 27.
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Porém, sua doutrina destaca absolutamente uma apropriação que 
seria possível (como para Gomes e Bianchini e outros) com o “interesse de 
agir” via noção de fummus boni iuris. Boa parte dos autores se apropria 
da ideia da “fumaça do bom direito” para justificar dados processuais que 
indiquem o já afamado “mínimo” de plausibilidade e/ou idoneidade do 
escorço informativo/probatório inicial por parte do acusador. 

Grinover, no entanto, expõe que se trata de uma confusão despro-
positada: primeiramente, porque, segundo sua lição, a substancial noção 
de “interesse de agir” defendida no caso é basicamente uma pré-análise do 
mérito da causa sob um “disfarce” de condicionante. Em segundo lugar, uma 
investigação quanto ao fummus boni iuris sempre será tangente ao objetivo 
meritório, uma vez que a análise do fummus não é puramente processual-
-técnica: a existência de um “direito de punir” não tem (lamentavelmente) 
obrigatória decorrência fática de um critério de “justiça” ou correção acu-
satórias (que lhes são independentes). Analisar o fummus é investigar uma 
“viabilidade” acusatória que extrapola a reles constatação ou não de uma 
“condição”: “Haveria uma zona cinzenta entre inadmissibilidade e improce-
dência: sendo que a imediata percepção da falta de fundamento serviria como 
condição negativa para um exame mais aprofundado”647.

Por mais que se possam apontar semelhanças visíveis, os concei-
tos não se equivalem e é possível definir premissas mesmo em meio a 
essa zona “cinzenta”. A princípio, e primeiramente, tem-se que deixar 
claro que a noção de “interesse” (“de agir”) é dado teórico processual re-
ferente às “condições” da ação e que por isso tem caracterização própria 
dentre esse nicho teórico. Se o que se pretende é estudar as ditas “con-
dições”, em si, é necessário que se deixe claro que em relação ao proces-
so penal, “quando faltem elementos de convicção quanto à existência do 
crime ou sua autoria, não será o interesse processual, mas sim o interesse 
substancial à realização do direito que não se caracterizará”648.

Para exemplificar sua linha de raciocínio, Grinover utiliza o exem-
plo do processo cautelar, no qual são consagrados, exigíveis e verificáveis 
o periculum in mora e o fummus boni iuris, na espécie: o “interesse de 
agir” está relacionado ao primeiro fator e não ao segundo, uma vez que 

647   GRINOVER, As Condições da Ação Penal..., pp. 121-122.
648   GRINOVER, As Condições da Ação Penal..., p. 123.
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a análise pertinente em relação ao segundo não é exatamente processu-
al e sim relacionada (muito mais) ao direito subjetivo (material) que se 
pretende acautelar – a “aparência de direito” tende ao mérito, enquanto 
que a sua inequívoca “urgência” ao “interesse” do pleito649.

Transpondo o debate para a questão da relação entre o fummus 
e a justa causa para a ação penal, a autora prossegue na mesma toada. 
Em sua opinião, descabe equalizar, puramente, as noções, uma vez que, 
supondo-se, alguém peça o “trancamento da ação penal” por falta de jus-
ta causa (aludida, por exemplo, a falta do “escorço probatório mínimo” 
quanto à materialidade ou ao alinhavar da autoria), e esse pleito (nor-
malmente em sede de habeas corpus) não vingar, poderia advir sentença 
que, considerando a mesma motivação, acabe por absolver o acusado 
(com base, pode-se imaginar, nos incisos do Art. 386 do CPP que evo-
quem a não ocorrência de prova da existência do fato – inc. II – ou mes-
mo o questionamento quanto à concorrência do réu para o resultado 
criminoso – inc. V).

Segundo a autora, não se pode, pois, rotular a mesma circunstân-
cia ou fator em um momento como condicionante do “direito” de agir e 
em outro como pertencente ao bojo meritório650.

Dessa maneira, a apresentação da justa causa enquanto conceito la-
deado (ou mesmo preenchido) pela noção de fummus boni iuris, pela autora, 
toma de empréstimo alguns padrões da discussão doutrinária sobre o tema, 
mas passa ao largo dos posicionamentos anteriormente colacionados651:

A nosso ver, é a própria natureza do processo penal que leva à 
necessidade de demonstrar a plausibilidade do direito invo-
cado, para evitar a lide temerária O processo criminal repre-
senta, por si só, um dos maiores dramas para a pessoa huma-
na; exige um sacrifício ingente dos direitos da personalidade, 
espoliando o indivíduo da intimidade e, frequentemente, da 
dignidade da mesma. Por isto é que um mínimo de “fumo de 

649   GRINOVER, As Condições da Ação Penal..., p. 124. 
650   GRINOVER, As Condições da Ação Penal..., p. 125.
651   Não se tornará a debater aqui a questão da lide em meio ao processo penal, 
bastando que, já salientadas as divergências em relação ao uso do conceito, se 
diga que a autora ora estudada assim o admite.



355

CAPÍTULO 3

bom direito” há que exigir-se, para que se leve adiante o pro-
cesso, até a solução da lide652.

Entendendo-se o fummus boni iuris em relação à “aparência” de 
direito cuja consagração é pretendida, percebe-se que seu marco teórico 
não poderia ser puramente identificado com o do “interesse de agir” pela 
mais simples definição dos institutos: um conceito é atinente à compro-
vação de utilidade (e em específico, no processo penal, necessidade, da 
medida – por tudo que já foi aqui mencionado a respeito). O outro é uma 
visualização prefacial daquilo que reside no núcleo de mérito da ques-
tão. A “aparência” não é simplesmente permissiva que se pense em uma 
ação “plausível” e sim permissiva que se espere um resultado idôneo 
para o pedido – amparado justamente pela aparência de “bom” direito.

Assim sendo, uma análise quanto à justa causa para a ação penal 
seria uma análise quanto a um tipo de “interesse” relativo não à míni-
ma plausibilidade do pedido de condenação, e sim quanto à substancial 
possibilidade de condenação, propriamente.

É de se deixar claro, no entanto, que a autora não iguala, do mes-
mo modo, “justa causa” e decisão meritória. O caráter sui generis aqui 
não serve para informar a justa causa para a ação penal como “condição” 
independente da ação, mas sim para situá-la – na esfera de um “inte-
resse” substancial –justamente não é uma antecipação do mérito (não 
estando aderida a essa discussão) por, bem como uma decisão cautelar, 
não ser capaz de consolidar coisa julgada e estar sujeita à nova análise/
novo pleito com base em novas provas ou nova situação fática653.

Uma noção similar pode ser encontrada em relação ao sistema do 
processo penal italiano, como é disposta por Andrea Antonio Dalia e Marzia 
Ferrajoli: vigorante em relação ao exercício da ação penal (como já visto), 
naquele sistema, o “princípio da obrigatoriedade”, a regra do Art. 405, com-
ma 1 do Codice di Procedura Penale654 estabelece a famosa prescrição (circu-

652   GRINOVER, As Condições da Ação Penal..., pp. 127-128.
653   GRINOVER, As Condições da Ação Penal..., p. 129.
654   Art. 405. Inizio dell’azione penale. Forme e termini. 1. Il pubblico ministero, 
quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale, formulando 
l’imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richies-
ta di rinvio a giudizio.
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lar) sobre a necessidade de exercer a ação “quando não for caso de requerer 
o arquivamento” ao final das investigações iniciais (indagine preliminari). 
Explicam, que, nessa situação, a ideia base reside em uma possibilidade de 
antever, naquele momento inicial, as possibilidades futuras de “êxito” por 
parte do acusador no curso e provimento final, e ser, assim, esse o parâme-
tro de avaliação para o exercício ou não do pleito acusatório655.

Bom lembrar que essa não se perfaz a única “exigência” de verifi-
cação inicial quanto ao exercício da ação penal naquele sistema. Existe 
também a listagem de prioridades legais e doutrinariamente consagra-
das (com similitude ao sistema brasileiro) que inclui tanto a verificação 
de pressupostos de regularidade processual e/ou condições de procedi-
bilidade, a verificada extinção de punibilidade do autor, entre outros656.

Chama a atenção, contudo, o caráter comparável da visualização 
que Grinover dá para o conceito de justa causa como preenchimento 
fático de uma noção de interesse substancial com aquilo que a doutri-
na italiana chama de “caráter infundado da notícia-crime” (infondate-
zza dela notizia di reato) – ou, para Chiavario, simplesmente “caráter 
supérfluo” (superfluità) do processo: um fator a ser avaliado enquanto 
brecha na obrigatoriedade acusatória (“inoportunidade”, innoportunità, 
acusatória) é justamente aquele que constata não um juízo unicamente 
processual, mas sim qualitativo de “inutilidade” ou “desnecessidade” de 
um processo que visivelmente não logrará êxito condenatório algum. A 
avaliação aqui não é meramente ligada a critérios objetivos meramente 
técnico-processuais de avaliação desse caráter “supérfluo”, mas também 
em relação a um juízo primário quanto à viabilidade da acusação (no-
ção essa sobre a qual o autor faz ressalvas dada ausência de garantias 
contra simples condicionamentos subjetivos dos atores processuais)657.

655   “La scelta soddisfa esigenze, ben precise, di economia processuale: se la notizia 
di reato non presenta connotati di fondatezza tali da lasciar intravedere come 
esito possibile e prevedibile l’affermazione di responsabilità dell’indagato, non v’è 
ragione di dare impulso al processo, mediante la formulazione dell’imputazione” 
(DALIA, Andrea Antonio. FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processuale 
Penale. 4. ed. Padova: Cedam, 2001. p. 530).
656   DALIA. FERRAIOLI. Manuale..., pp.532-533.
657   CHIAVARIO, L’Azione Penale tra Diritto e Politica..., pp. 52-55.
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O posicionamento desse cariz ora em comento é justamente acoplá-
vel dogmaticamente à própria redação atual do CPP: em que pese o fato de 
que a doutrina científica não possa estar simplesmente atrelada aos dita-
mes legais vigentes nem sumariamente limitada por estes, é de bom tom 
deixar claro que é preciso conviver – ainda que criticamente – com os mes-
mos. Justamente aí que se torna difícil, por exemplo, conceituar a justa cau-
sa para a ação penal como espécie de “condição” da ação e fácil, por outro 
lado, colocá-la enquanto verificador da “aparência” (ou “interesse substan-
cial” ou fummus boni iuris, sem esquecer, ainda, da adaptação terminoló-
gica fummus comissi delict, em acepção mais adequada ao processo penal 
como lembra Lopes Jr.658): a própria redação do Art. 395 do CPP distingue 
ausência de pressupostos e condições da ação – aqui colocados em um mes-
mo rol (inc. II), da ausência de justa causa para o exercício da ação (inc. III).

É preciso, contudo, salientar que essa classificação faz sentido 
apenas se levarmos em conta a predileção da autora pela teoria unitária 
relativa às condições da ação (defendida pelos baluartes da “Teoria Geral 
do Processo”). Para Lopes Jr., por exemplo, que é partidário da configu-
ração de “condições” típicas ou exclusivas para a ação penal, o esquema 
proposto por Grinover resultaria um tanto distorcido. O autor defende a 
ideia de que o fummus (comissi delicti, no caso) é, particularmente, uma 
“condição” da ação penal659 e que por isso, nessa seara, uma das facetas 
de análise da justa causa estaria mais ligada à existência de indícios mí-
nimos do que à “aparência de prática criminosa” (boni iuris – por parte 
de quem acusa, na versão de Grinover).

A diferenciação entre as teses é trazida aqui, à baila, por conta 
justamente de ser esclarecida no tópico imediatamente abaixo, quando 
se trará o complemento da dúplice visão do autor sobre o tema.

3.2.4 JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL ENQUANTO CONTROLE DA “INTERVENÇÃO PENAL 
MÍNIMA”: PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE E GRAU DE VERTICALIDADE

“Viver é um risco permanente, seja na selva, entre insetos e animais 
agressivos, seja na cidade, por entre veículos, máquinas, e toda sorte de 
inventos da técnica, que nos ameaçam de todos os lados. Não é missão do 

658   LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 373-375.
659   LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 373-375.
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Direito Penal afastar, de modo completo, todos esses riscos”, é o certeiro 
ensinamento de Assis Toledo660.

Justamente por isso, o caráter da proteção jurídico-penal de al-
guns bens jurídicos deve obedecer a critério seletivo e fragmentário. 
Trechos de um todo contínuo do rol de bens juridicamente apreensíveis 
que existem são selecionados, e a eles é conferida, além do status co-
mum de pertença ao ordenamento regular (enquanto um “bem”), a dita 
“proteção” sob pena de criminalização de condutas sociais/fáticas que 
os afetem ou – em alguns casos – procurem ou permitam (ainda que 
sem sucesso) afetar. Como o próprio Assis Toledo deixa claro, as nor-
mas jurídicas de caráter incriminador-punitivo não criminalizam nem 
a agressão a todos “bens jurídicos” nem todo tipo de agressão a eles661.

A decorrência dessa postura “fragmentária” é evidente: a ideia de 
um Estado (do ponto de vista penal) minimamente interventor dentre 
um espectro que legitime sua ação controladora, punitiva e repressora662 

660   “Mesmo em relação aos bens jurídico-penalmente protegidos, restringe, o Di-
reito Penal, sua tutela a certas espécies ou formas de lesão, real ou potencial. Vi-
ver é um risco permanente, seja na selva, entre insetos e animais agressivos, seja 
na cidade, por entre veículos, máquinas, e toda sorte de inventos da técnica, que 
nos ameaçam de todos os lados. Não é missão do Direito Penal afastar, de modo 
completo, todos esses riscos – o que seria, de resto, impossível – paralisando ou 
impedindo o desenvolvimento da vida moderna, tal como o homem, bem ou mal, 
a concebeu e construiu” (ASSIS TOLEDO, Francisco de. Princípios básicos de Di-
reito Penal.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 17).
661   ASSIS TOLEDO, Princípios básicos de Direito Penal..., pp. 17-18.
662   “El postulado decisivo para la limitación del derecho penal se formula por tan-
to con la proposición de ultima ratio, que se ve completada por el principio de sub-
sidiariedad sólo en la medida en que queda claro que el Estado que sanciona tiene 
también un deber de ayuda. La pena es – tanto política como psicosocialmente – 
algo atávico. El derecho penal no es, como muestra con la mayor claridad el prin-
cipio de ultima ratio –– , un auténtico instrumentario del Estado, sino el – muchas 
veces, quizá necesario – juramento por el que se declara que algo debe suceder y 
que la sociedad no puede intervenir de otra manera, una especie de estado de ne-
cesidad, si el Estado y la sociedad no saben ayudarse de otro modo” (PRITTWITZ, 
Cornelius. El Derecho Penal Alemán: ¿Fragmentario? ¿Subsidiario? ¿Ultima Ra-
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de liberdades individuais no que diz respeito à proteção de bens jurídi-
cos importantes663. Sob esse aspecto, a ideia de um direito penal envolvi-
do por um princípio de fragmentariedade e a de um direito penal como 
“ultima ratio” se irmanam. A lógica de uma intervenção calcada no mí-
nimo possível de tolhimento de liberdades individuais tem seu corolário 
justamente na noção de que a mais grave e programada intervenção es-
tatal – a criminalização de certos usos e condutas – deve ser utilizada na 
seara de supostas violações de ordem sensível em determinados “bens 
jurídicos” dotados de característica fundamental.

Mais do que mero item de postura científica, Mantovani salienta 
que diante do lastro de matriz iluminista de um direito libertário (e 
podemos acrescentar diante da inegável realidade da índole de nossa 
carta maior vigente, constitucionalizado), é imprescindível que o cará-
ter da criminalização-punição esteja centrado em um regime de estri-
ta necessidade664.

Quanto a isso, o próprio autor sustenta que um critério de frag-
mentariedade baseado em uma avaliação de “necessidade” (estrita) 
tanto é um mecanismo com um caráter nitidamente político-criminal 
de afirmação de uma postura ou proposta, quanto uma “incógnita” por 
trabalhar com critérios por vezes nebulosos de absorção do “fato” pelo 
“sistema” (jurídico-penal). Diante dessa realidade, é obrigatório levar em 
conta uma série de critérios técnico-legalistas (relativos à imputação 
penal e suas circunstâncias básicas) e mesmo jurídico-políticos (assu-

tio? Reflexiones sobre la razón y límites de los principios limitadores del dere-
cho penal. In: CASABONA, Carlos María Romeo (org.) La insostenible situación 
del derecho penal. Granada: Editorial Comares, 2000. p. 446).
663   BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. Volume 
1. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 52.
664   “Finché la libertà è la regola e il punible l’eccezione, il diritto penale (dela liber-
tà) non può non incentrarsi sul principio, di matrice illuministica, dela stretta ne-
cessittà (nullum crimen, nulla poena sine necessitate), nel senso che il ricorso ala 
sanzione penale va circoscritto nei limiti dela necessità di tutelari i diritti fonda-
mentali dela persona umana e i beni-mezzo, indispensabili per i reale godimento 
de tali diritti” (MANTOVANI, Principi di Diritto Penale..., p. XXIV).
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mindo o caráter propositivo dos ditames constitucionais limitadores e 
da devida eficácia de seu rol assentido de direitos fundamentais)665.

Frente à proximidade – mas não “igualdade” – dos princípios re-
lativos a uma intervenção penal mínima (em grau de “ultima ratio”) e de 
fragmentariedade666, é possível tecer um norte de considerações no que 
diz respeito à função ou conceito de uma necessária avaliação da justa 
causa para a ação penal.

Afinal, é preciso que, para além de uma eleição constitucional ou 
uma disposição/regulamentação legal dos bens jurídicos cuja afronta re-
clama “intervenção” estatal e proteção fragmentária penal, muito se deve 
ter em conta seus graus qualitativo e quantitativo. Ou seja: a adequação 
legal (poder-se-ia dizer autorização interventiva) das condutas suposta-
mente violadoras de bens jurídicos a sofrer necessários enquadro e con-
trole penal deve obedecer a critérios que (a) não apenas estejam formal 
e aparentemente “permitidos” do ponto de vista constitucional, mas sim 
materialmente coadunados; e (b) obrigatoriamente deve atentar para a 
qualidade substancial da intervenção para efetivamente proteger o bem 
e/ou solver a questão quanto o abalo ou não de sua integridade.

Como bem ressalta Cirino dos Santos, comentando sobre o 
princípio penal da lesividade (certamente acoplável à presente dis-
cussão sobre “fragmentariedade” e/ou “ultima ratio”): tanto a natu-
reza própria do “bem” supostamente lesionado quanto a extensão da 
suposta lesão devem ser levadas em conta para legitimar (ou não) 
a intervenção667. E veja-se o aviso deixado por Zaffaroni, Alagia e 
Slokar: diante da clara opção constitucional em relação à proteção 
de alguns bens jurídicos, não se pode equiparar uma ideia que torne 
essa mesma “tutela” (em sentido abstrato) um sinônimo para “lesão”, 

665   MANTOVANI, Principi di Diritto Penale..., pp. XXIV-XXV.
666   “Destarte, embora não explícito no texto constitucional, o princípio da inter-
venção mínima se deduz de normas expressas da nossa Grundnorm, tratando-se, 
de um postulado nela inequivocamente implícito. Do princípio em análise decor-
re o caráter fragmentário do direito penal, bem como sua natureza subsidiária” 
(LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2. ed., revista e aumentada. 
Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2003. p. 40).
667   CIRINO DOS SANTOS. Direito Penal..., p. 26.
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como se toda conduta que aflige ou vise afligir o bem jurídico obte-
nha êxito em lesionar substancialmente o mesmo668.

Dessa maneira, é possível pensar que o resultado interventivo 
em uma “proteção” (ampla) de todos os aspectos vitais da(s) ordem(s) 
de “bens jurídicos” envolvidos tem, categoricamente, que ser levado 
em conta para uma análise genuína sobre o quanto a intervenção real-
mente coloca (de forma legítima) em jogo os imperativos de “proteção” 
fragmentária. Dito de outro modo: a intervenção (e seus aspectos “mí-
nimo” e “seletivo”) carece de uma verificação que não ocorre (ou não 
pode ocorrer) apenas de modo abstrato e prospectivo, senão que de um 
modo concreto. Um modo relativo à espécie que vivifica, no caso, o quão 
necessária é aquela intervenção relativa a uma específica hipótese de 
violação de bem jurídico penalmente relevante.

Não se trata, pois, de uma adequação “matemática” simples entre 
alguns elementos dispositivos constitucionais, uma norma penal e um 
fato mundano que pareça se subsumir a ela. Trata-se de um mergulho 
na principiologia e nos valores constitucionais (caracteres de índole) 
para densificar a ideia – em vista da casuística – de qual princípio fun-
damental está em jogo. Mais: qual o grau de “agressão” a um fragmento 
necessariamente relevante de “bem jurídico” está em análise e o quanto 
de uma intervenção estatal nas liberdades cotidianas estaria justificada 
diante de um real perigo em relação ao (supostamente) bem atingido em 
algum grau. Para alguns, um grau de “proporcionalidade mínima” que, se 
não legitima inteiramente (de forma teórica) a aplicação de uma pena, 

668   “Esta opción constitucional se traduce en el derecho penal en el principio de 
lesividad, según el cual ningún derecho puede legitimar una intervención punitiva 
cuando no media por lo menos un conflicto jurídico, entendido como la afectación 
de un bien jurídico total o parcialmente ajeno, individual o colectivo. Este principio 
es casi siempre admitido a nivel discursivo, sin perjuicio de que el mismo discurso 
lo desvirtúe abriendo múltiples posibilidades de racionalizar su neutralización. El 
concepto de bien jurídico es nuclear en el derecho penal para la realización de este 
principio, pero inmediatamente se procede a equiparar bien jurídico lesionado o 
afectado con bien jurídico tutelado, identificando dos conceptos sustancialmente 
diferentes, pues nada prueba que la ley penal tutele un bien jurídico, dado que lo 
único verificable es que confisca un conflicto que lo lesiona o pone en peligro” (ZA-
FFARONI; ALAGIA; SLOKAR. Derecho Penal. Parte General..., p. 128).
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ao menos, de modo certeiro obriga o direito penal a hierarquizar lesões 
visando a escapar de desproporcionalidades grosseiras669.

 Afinal, a primazia básica do texto constitucional sobre o grau in-
terventivo do legislador que maneja o sistema jurídico-penal para inter-
ferir nos confins das liberdades individuais não está em ser fonte direta 
de norma penal (em que pese assim o seja em alguns momentos – “cri-
minalizando” diretamente, ainda que sem regularizar integralmente, 
certas condutas, ou excluindo a criminalização, quanto a outras). Está, 
muito mais, em fornecer chaves interpretativas para estabilizar a relação 
entre a liberdade (valor fundamental assumido pelo constitucionalismo 
democrático) e as possibilidades autorizadas de sua constrição – vistas, 
obrigatoriamente, como excepcionais. Nessa toada, o bojo constitucio-
nal atual tanto como necessário limitador da intervenção penal como 
gestor e/ou fonte de seus fundamentos670. Crê-se que está suficientemen-
te sedimentada e compreendida a noção de que uma análise de bens 
jurídico-penais passa por uma análise de seu caráter assim definido (ou 
sintonizado, ao menos) constitucionalmente671.

Os valores constitucionais surgem aqui como fontes de interpre-
tação que, mais do que regular mecanicamente pontos específicos de 
intervenção ou não intervenção com base em mero fomento de tipifi-
cação delitiva, parecem refletir uma “preocupação” constitucional em 
evitar um utilitarismo político reacionário da localização conceitual da 

669   “A este requisito se le llama principio de “proporcionalidad mínima de la pena 
con la magnitud de la lesión”. Con este principio no se legitima la pena como retri-
bución, pues sigue siendo una intervención selectiva del poder que se limita a sus-
pender el conflicto sin resolverlo. Simplemente se afirma que, dado que el derecho 
penal debe escoger entre irracionalidades, para impedir el paso de las de mayor 
calibre, no puede admitir que a esa naturaleza no racional del ejercicio del poder 
punitivo se agregue una nota de  máxima irracionalidad, por la que se afecten 
bienes de una persona en desproporción grosera con el mal que ha provocado” 
(ZAFFARONI. ALAGIA. SLOKAR. Derecho Penal. Parte General..., p. 130).
670   MANTOVANI, Principi di Diritto Penale..., pp. XXV-XXVI.
671   Sem, logicamente, assumir que essa “sintonia” vire uma “pressuposição ne-
cessária” totalmente aberta a qualquer interpretação: MARINUCCI. DOLCINI, 
op. cit., pp. 166-167.
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“represa” da ultima ratio672. Não basta, pois, simplesmente assumir que 
a norma penal – e quiçá a incriminação de uma conduta –– é a última 
guarida a ser utilizada quanto à proteção de um bem jurídico nem que o 
direito penal não é um sistema “exaustivo” de proteção673.

É preciso que se torne proativa essa assunção, tornando vivo o 
controle desses aspectos tão ou mais fortemente no momento da apli-
cação do comando punitivo (e suas decorrências) do que em sua con-
fecção ou propositura.

Geralmente, contudo, a análise desses fatores se dá quase como 
exclusivamente no campo das possibilidades de “expansão” do interven-
cionismo, simbolizadas apenas por brechas nos rigores da seletividade 
interventiva a título da previsão abstrata das condutas puníveis e seus 
aspectos particulares. O “teor” ou “intensidade” da agressão propugna-
da contra um bem jurídico parece ser sempre analisado diante de seu 
contexto de previsão abstrata (que ninguém nega) e igualado, em subs-
tância à própria “criminalização”, em um mesmo ramo de análise.

Se não se pode deixar de prever tecnicamente critérios de obser-
vância prévia quanto a um conceito aplicável de “agressão” ou “ofensa” 
(inclusive por esse fator ter base propriamente constitucional, confor-
me D’Ávila674), não se pode relegar o “controle” da fragmentariedade a 

672   “Se de um lado a ação delituosa constitui, de fato, ao menos como regra, o mais 
grave ataque que o indivíduo desfere contra os bens sociais máximos tutelados pelo 
Estado, por outro lado, a sanção criminal, também por natureza, dá corpo à mais 
aguda e penetrante intervenção do Estado na esfera individual. Em substância, exis-
te uma intrínseca e específica politicidade do direito penal que deriva ou da absolu-
ta falta de qualquer espaço de autonomia privada ou da natureza privada ou da na-
tureza da soma de bens que este se propôs a tutelar com o aguçado instrumento da 
pena criminal. Tem-se, em razão disso, o perigo da tentação de um “abuso político” 
do direito penal, para o qual as modernas Constituições liberal-democráticas não 
ficam insensíveis” (PALAZZO, Francesco C. Valores Constitucionais e Direito Penal. 
Trad. Gerson Pereira dos Santos. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1989. pp. 16-17).
673   RIBEIRO LOPES, Maurício Antônio. Princípios Políticos do Direito Penal. 2. 
ed. São Paulo: RT, 1999. p. 94.
674   “A ofensividade é, sem dúvida, por inúmeras razões, uma exigência constitucio-
nal. Aliás, parece-nos possível encontrar elementos para justificar uma tal exigên-
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uma questão de previsão –adequação apenas em caráter antecipado e 
formal/abstrato. Em suma: há uma tarefa nesse sentido do ponto de vis-
ta eminentemente processual, também. 

Esse controle ou verificação (logicamente que sempre constitu-
cionalmente embasado) pode ser dar pela via da manifestação jurisdi-
cional, in concreto, quando o magistrado se depara com a necessidade 
de fundamentar (Art. 93, inc. IX, Constituição Federal – inteiramente 
aplicável aqui) o recebimento ou a rejeição (Art. 395, CPP) da manifes-
tação acusatória. 

Aliás, em qualquer grau pertinente das várias etapas do iter do 
sistema jurídico-penal há intérpretes que, por agirem dentre o flanco 
de possibilidades legalmente assentidas, podem e devem se dedicar a 
essa interpretação, mormente os agentes de investigação preliminar 
(que desencadeiam a persecução, literalmente) ou o próprio acusador 
público (responsável pela imputação inicial). No caso do acusador pú-
blico, aliás, já fora exposto no capítulo anterior um bom leque de ar-
gumentos que legitimam sua atuação oportuna sem que isso signifique 
ferimento sistêmico ou mesmo desídia funcional: lembrando que uma 
obrigatoriedade da ação penal (se assim for assumida como “princípio” 
da ação pública), não pode significar inércia diante da necessidade 
dessa verificação aqui ressaltada.

cia, tanto em âmbito puramente principiológico como, e principalmente, à luz das 
regras constitucionais. Partindo de um ordenamento constitucional fundado na 
inter-relação de regras e princípios, podemos, a partir de uma proposição de ordem 
e paz a cargo do Estado de Direito, reconhecer um princípio geral fundamental de 
tutela de bens jurídicos, densificador do princípio estruturante do Estado de Direito. 
Pois é exatamente desse princípio geral de tutela de bens jurídicos que decorre tan-
to o princípio geral de garantia representado pela necessária ofensa, como o prin-
cípio constitucional impositivo, representado pela intervenção penal necessária, o 
que significa dizer que ambos estão submetidos ao âmbito normativo do princípio 
originário, não admitindo uma conflitualidade que extrapole os limites da tutela 
dos bens jurídicos, ou seja, que toda incriminação que vá além dos limites da ofen-
sividade não corresponde a um interesse político-criminal legítimo, eis que estaria 
fora do âmbito de proteção do seu princípio conformador” (D’ÁVILA, Fábio Roberto. 
Ofensividade em Direito Penal. Escritos sobre a teoria do crime como ofensa a 
bens jurídicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. pp. 69-70).
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Não é substituição ou qualquer outra tentativa errônea de su-
perposição: é um complemento. Lado a lado com a explícita previsão 
normativa (ou com a análise principiológica de base), o intérprete ca-
suístico realiza a interpretação concreta no que diz respeito à tipicida-
de prevista (ou não) do ato supostamente atentatório de algum bem 
jurídico essencial (e por isso penalmente “protegido”) e/ou quanto à 
capacidade da dita “agressão” em lesionar o conteúdo fundamental 
desse bem jurídico de modo relevante.

Como salienta Lopes Jr., não existe nenhum óbice para que – via, 
inclusive, um juízo à luz da proporcionalidade – “a ponderação de bens 
em jogo” (nunca esquecendo que a intervenção estatal via criminali-
zação é e deve ser uma exceção frente à não intervenção) ou ainda a 
“própria estrutura do bem jurídico e da missão do Direito Penal”675 sejam 
questionadas pelo magistrado (e, novamente, acrescenta-se aqui todo e 
qualquer agente responsável por algum termo ou momento persecutó-
rio-acusatório), especialmente nos trâmites primeiros.

Na esteira das considerações do autor, vê-se que a ideia de justa 
causa para a ação penal como um mecanismo desse tipo de questiona-
mento vem para complementar o que seria uma visão totalmente empo-
brecida do instituto: não se pode igualar a justa causa a uma simples (e, 
permita-se dizer, óbvia) verificação de “indícios de autoria”, senão que a 
isso deveria ser unida a questão do (necessário) “controle processual do 
caráter fragmentário da intervenção penal”676. É um instituto que teria, 
em sua raiz, um caráter duplo, pois677.

A estrita constatação da necessidade da intervenção penal tem 
que levar em conta, conforme Luisi que “a criminalização há de fazer-
-se tendo por fonte principal os bens constitucionais, ou seja, aqueles que, 
passados pela filtragem valorativa do legislador constitucional, são pos-
tos como base e estrutura jurídica da comunidade”678. A relação se torna 
patente, pois:

675   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 381.
676   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 379.
677   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 380.
678   LUISI, Os princípios constitucionais penais..., p. 174.
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Há, pois, de forma induvidosa, estreita vinculação entre o que 
se deve entender por justa causa e a preservação do status 
dignitatis do indiciado, do mesmo modo que deve haver vin-
culação entre bens jurídicos penais e o princípio da dignida-
de da pessoa humana [...]679.

Por isso, afirma-se que a justa causa para a ação penal pode ser 
observada sem necessariamente refletir exame exclusivamente pro-
cessual de condicionamento para uma ação penal, mas sim como cri-
tério de interpretação penal-constitucional de seletividade. Quando, 
por exemplo, um juiz rejeita uma “denúncia” em termos de verificar 
conteúdo ofensivo “insignificante” na conduta imputada, inegavel-
mente está fazendo um exame de verificação da legitimidade (qualita-
tiva) da intervenção penal que, naquele caso, não vai gerar subsunção 
da norma punitiva, dado o fato de que o caráter fragmentário do direi-
to penal não foi acionado pela não lesão (ou irrelevância jurídica de 
eventual lesão fática) do bem jurídico.

Diante de todo o desenvolvimento histórico do conceito de justa 
causa que se pode acompanhar na pequena digressão realizada, perce-
be-se, aliás, que esse é um desaguadouro lógico: as elucubrações exclu-
sivamente processuais que visam dar conta de um conceito para a justa 
causa dentre aspectos autorreferentes minguam diante de uma análise 
extremada. Não que haja total erro ou descalabro dentre os argumentos 
postulados. Há, e parece nítido, uma insuficiência que além de não ne-
gar a complementaridade da visão ora exposta, parece clamar por ela. 
Ou confirma-la, ainda que tacitamente.

Seja na ideia de “condição” independente ou sui generis para a ação 
penal, seja na ideia de fummus (interesse substancial) quanto ao pedido 
postulado ou mesmo coligada ao surrado conceito de “interesse” de agir 
(modelo clássico da teoria unitária), a avaliação, aqui, se não é quanto 
ao mérito, é quanto à possibilidade de um específico tipo de lesão crimi-
nalizada (em sentido amplo) ser imputado a alguém e/ou quanto a uma 
atitude de alguém ser classificada como passível de ter vivificado certo 
tipo de lesão criminalizada, ou não. A menos que se proponha, ainda, 
que um “interesse” de agir na seara penal esteja coligado exclusivamen-

679   CASTANHO DE CARVALHO et al., Justa Causa Penal Constitucional..., p. 43.
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te à consideração literal da tipicidade ou não da conduta imputada (o 
que soaria como um canhestro uso de um conceito impróprio com um 
posicionamento doutrinário perfeitamente refutado há mais de século).

Bem ou mal, não há como fugir do fato de que – ainda que se dê 
predomínio a conceitos e elementos de ordem estritamente dogmático-
-processuais – uma análise preambular sobre a existência ou não de jus-
ta causa para a ação penal está ou espelhando ou no mínimo refletindo 
(ainda que parcialmente) uma verificação quanto à lesividade real da 
conduta. O que chama, veementemente, uma verificação consequente 
da necessidade concreta de naquele caso haver a intervenção do sistema 
jurídico-penal e assim se assumir que a integridade de um bem jurídico 
fragmentário está (ou esteve) em cheque. 

3.3 PONTOS CRÍTICOS E CONVERGENTES DA VISÃO “TRADICIONAL” QUANTO À JUSTA CAUSA 
PARA A AÇÃO PENAL

O que até aqui fora delineado no presente capítulo nada mais é do 
que um ligeiro passeio por concepções teórico-dogmáticas que repre-
sentam algo entre o estado da arte e a opinião puramente majoritária no 
que diz respeito à caracterização da justa causa para a ação penal.

A junção de alguns desses elementos configura uma espécie de amál-
gama por onde parecem gravitar tanto a(s) melhor(es) doutrina(s), quanto 
passageiros que embarcam na “doxa” que reside no “coração da episteme”, 
como Warat costumava definir o “senso comum teórico” dos juristas680.

Sob o ponto de vista de um panorama crítico negativo, percebe-
-se que todo o avanço (intencional ou não) possibilitado pelo histórico 
de modificações legais e doutrinárias quanto ao habeas corpus (e, as-
sim, quanto à justa causa para a ação penal em via acoplada ou reflexa) 
não tarda em ser negligenciado por posicionamentos doutrinários (que 
resplandecem em certa jurisprudência) que parecem não descontentes 
em esterilizar o instituto. Não é possível crer que todo um significativo 
percurso de um instituto dogmático-jurídico (e, com isso, um percurso 
da realidade informada e regida por ele) possa ganhar ares de involução 

680   WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito II. A epistemologia jurídica 
da Modernidade. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1995/Reimpressão 2002. pp. 98-99.
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com uma visão científica que por vezes dá às costas ao caráter verdadei-
ramente emancipador e poderoso que o mesmo possui.

Quando as discussões – ainda no período imperial brasileiro – em 
torno do habeas corpus evoluem ao ponto de o remédio ser visto como 
entrecruza política da autofiscalização dos poderes constituídos, sua no-
ção fica para sempre mudada, e impossibilitado o retrocesso senão com 
a mácula da incongruência proposital. Com ele, o fator de análise para 
sua concessão que chega ao ponto de “englobar” os demais dada sua não 
especificidade e capacidade semântica, a justa causa (ou sua “ausência”), 
sofre, igualmente, marcante mudança: uma justa causa não é mais reque-
rida especialmente em relação exclusivamente ao ato de constrição do 
“preso”, mas em relação a qualquer tipo de ato que possa acarretar em 
constrição ou a ela (ainda que não literal, física) ser análogo.

Outra barreira conceitual importante fora quebrada quando do aban-
dono da paupérrima visão de equiparação entre ausência de justa causa e 
estrita verificação de legalidade quanto à prática dita criminosa do suspeito 
ou réu: passa-se a considerar a presença ou ausência de justa causa para 
autorizar a constrição ou persecução como relativa a uma análise inicial 
quanto às raízes de legitimidade da própria constrição ou “prisão”.

A identidade entre verificação de “justa causa” e existência de tipici-
dade formal do fato “criminoso” imputado ao réu na peça acusatória foi o 
mais antigo posicionamento outrora consolidado pelo Supremo Tribunal 
Federal, ganhando, ao longo dos anos algumas variantes ocasionais (como 
a verificação de tipicidade coligada com algum indício robusto que apon-
tasse para a autoria por parte do acusado, por exemplo)681.

O que nos parece uma simples constatação de caráter primário foi 
o mote das discussões legais, jurisprudenciais e doutrinárias (vide a li-
ção de Pontes de Miranda, à sua época, por todos682): não há necessidade 
nenhuma de “batizar” de justa causa para a ação penal a existência de 
tipicidade estabelecida para a conduta imputada ao suspeito/acusado, 

681   Cf. CASTANHO DE CARVALHO et al., Justa Causa Penal Constitucional..., pp. 
15-16 e igualmente os julgados ali referidos.
682   PONTES DE MIRANDA, História e prática do habeas-corpus, Tomo II..., pp. 
100 e seguintes.
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nem muito menos necessidade de fustiga-la “por ausência de justa cau-
sa” quando não existente.

A tipicidade da conduta a ganhar imputação é um elementar, uma 
obrigatoriedade integrante da acusação formal. Não se pode concluir 
que seu conceito se iguala a um caractere de nítida verificação externa 
ou posterior. A menos que se procure estabelecer, portanto, que a falta 
de justa causa à acusação por fato atípico aventado se coloca no crité-
rio de uma justa causa como conformador geral de condições/pressu-
postos para a ação penal ( forçosamente), se está a defender uma noção 
que peca por singela espécie de desnecessidade: o problema da atipici-
dade de uma conduta que se quer acusar criminalmente se encerra na 
própria impossibilidade de fazê-lo (ou em sua consideração posterior 
pelo magistrado em uma absolvição – forte no Art. 386, III683 do CPP) 
ou mesmo em decisão de adequação de classificação fática – conforme 
Art.383684 do CPP). Tanto legal quanto conceitualmente, nos parece que 
um melhor conceito de justa causa passa ao largo disso.

Se a intenção for discutir elementos condicionantes do exercício 
acusatório, a questão também se encerra com a lição de Lopes Jr. e sua 
consideração sobre a “prática de fato aparentemente criminoso” enquan-
to “condição” da ação penal (com o alerta do autor, inclusive, quanto à 
não exclusividade de análise de uma tipicidade “formal” ou “literal”685). 
Se a presença de tipicidade do fato “criminoso” ventilado é determinan-
te para a validez de uma peça acusatória, sua ausência faz transgredir 
substancialidade que não está no patamar de discussão de presença ou 
inexistência de “justa causa”.

Corrêa parece colocar termo definitivo na discussão: a inexistência 
de conduta típica merece ocasionar rejeição da denúncia ou queixa, afinal:

Se existe regra expressa regulando a matéria, não deve ha-
ver lugar para metáfora jurídica ou qualquer outro simbolis-

683   Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, 
desde que reconheça: [...] III - não constituir o fato infração penal.
684   Art. 383.  O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou 
queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequên-
cia, tenha de aplicar pena mais grave. 
685   LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 373-374.
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mo, ainda insuficientemente definido. Ademais, não existe 
conveniência alguma em cognominar de justa causa temas 
com denominações próprias e já devidamente assentados 
na literatura jurídica686.

A questão faz soar um alarme quando se percebe que essa não é 
a única e sim, apenas, a mais flagrante extremada teoria que simboliza 
uma visão tradicional sobre o tema: moldada a partir de critérios técni-
co-processuais que buscam pontos de apoio ensimesmados e circulares 
e não abrem o leque discursivo para além de seu âmbito primário.

É por isso, também, que vem inaceitável qualquer proposta de, 
uma vez consagrado o instituto (até mesmo legalmente, como se viu 
em meados do século passado em diante) como um profícuo ponto de 
guarida quanto à legalidade (em sentido amplo) de todo e qualquer ato 
persecutório-constritivo de liberdade(s) individual(is), tornar a reduzi-
-lo em poderio ao transformá-lo em um “adorno” dogmático que visa a 
conformar ou referendar outros conceitos puramente técnicos. Não me-
rece, pois, seguir sendo defendida, qualquer visualização da justa cau-
sa para a ação penal que remeta a um elemento puramente legalista e 
tristemente artificial e esse parece ser, infelizmente, o caminho traçado 
mesmo por doutrinas de alto calibre.

O conceito central de justa causa para a ação penal não pode ser 
refém de uma análise simplória da “legalidade” (no sentido mais pobre 
e restrito) dos atos constritivos, assumindo que o instituto não tem ne-
nhuma vocação crítica e que passa a ser mero endosso ou aval para o 
arcabouço legislativo vigente.

Não se pode deixar de lado o caráter monocromático e limitador 
da visão tradicional da justa causa para a ação penal no que tange às 
possibilidades reais de uso do conceito para aquela que parece sua com-
pleta e essencial finalidade. Ao “aprisionar” legal e doutrinariamente o 
conceito dentre um punhado de parâmetros já demonstrados outro erro 
passa a ser cometido: se exclui ou retira da ideia de justa causa para 
a ação penal uma concepção de ela se mostrar como instrumento crí-
tico, dissolutor, ou ao menos paliativo, da(s) coação(s) ilegal(s) em um 
espectro mais amplo e pleno de possibilidades. Dito melhor: se exclui 

686   CORRÊA, Teoria da Justa Causa..., p. 268.
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a possibilidade de análise dela enquanto fator essencial em relação a 
toda persecução e minimiza-se ela enquanto “fator de análise” próprio 
do magistrado.

É óbvio que um decreto ou comando jurisdicional em relação 
ao tema só pode, por própria definição, ser exarado por alguém com 
investidura tal. Mas é lamentável que se comprima uma noção justa 
causa para a ação penal a uma espécie de elemento que só é ou seria 
vivificado em relação às decisões jurisdicionais de “trancamento”, “re-
jeição da denúncia/queixa” ou “soltura”. A avaliação quanto à “justiça” 
da “causa” (ou constrição) é uma avaliação que, se dada pelo magistra-
do em determinado momento, tem um específico efeito sobre a fase 
inicial-investigativa da persecução, sobre o processo, ou mesmo sobre 
a prisão em si. Mas nada impede que visualizando a justa causa para 
a ação penal como um critério-necessidade relativo à própria possibi-
lidade de implantar-se uma persecução ou um processo, não se possa 
lançar mão dela ou se sua noção básica, igualmente, a autoridade po-
licial para não proceder na abertura de um inquérito ou, mais ainda, 
um membro do parquet para considerar um elemento de “fuga” da dita 
obrigatoriedade em relação à ação pública.

Já se percorreu um longo e proveitoso caminho nas transforma-
ções do instituto ao longo do século passado. Percebe-se que o momento 
é de avançar mais no sentido de que os atores da persecução em meio 
ao sistema jurídico-penal tenham na justa causa um critério sempre em 
conta para nortear suas atividades precípuas em relação aos próprios 
ditames constitucionais e à principiologia que informa, de modo cer-
teiro, que todo ato constritivo de liberdade(s) por parte do Estado, em 
todas as esferas, carece de fiscalização e deve ser o regime de exceção da 
atuação de seus agentes.

Deve haver fiscalização entre os atores e órgãos como deve haver 
entre os poderes constituídos na democracia republicana. Mas, volta-se 
a frisar em meio a esse trabalho: há vários graus de inatividade dos agen-
tes empenhados na persecução: se há o grau da desídia que também 
encerra contornos de ilegalidade e reprovação, há, ou poderia se reco-
nhecer, que há o grau da inatividade calculada mediante parâmetros de 
legalidade, constitucionalidade e avaliação do grau político-interventivo. 
Nessa linha, não há porque colocar a autoridade policial ou o membro 
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do parquet como “autorizados” a pautar sua (in)atividade mirando crité-
rio equivalente, quando não a própria, justa causa.

O problema está em situar essa visão diante de uma plataforma 
teórica “congelada” que parece se contentar com uma roupagem pro-
cessual-teórica bastante diminuta para as potencialidades internas que 
o conceito comporta.

Reside aí a (igual) insurgência em total contrariedade a ideários 
que sustentam uma “nova” visão da justa causa, passadas as modifica-
ções legislativas mais recentes (mormente a redação atual do Art. 395, 
III do CPP), forte na noção de que seria ela uma “condição” da ação/
acusação – e, pior: consistente (apenas) em uma necessária checagem 
judicial mais do que pleonástica em relação à viabilidade da própria 
acusação e seus requisitos mínimos.

Pode-se aceitar plenamente a transição estatutária da justa causa 
para um “momento preambular” processual, a fim de que se dê conta 
de reconhecer a própria instituição do processo como, em si, espécie de 
“constrição” da liberdade – alguns diriam, sem qualquer exagero figura-
tivo, que, por vezes, a instituição do processo é pena (seja do ponto de 
vista pragmático da própria temporalidade – aflitiva – processual que 
relata Ana Messuti687, seja no próprio embrutecer cotidiano proporcio-
nado pela teoria, na jamais esquecida introducción de Alberto Binder 
sobre o fato de o estudo do processo penal ser, na realidade, o estudo 
dos mecanismos que legitimam, entre outras coisas, que seres humanos 
coloquem semelhantes dentro de jaulas688).

O que parece ter vindo acoplada a essa transição, no entanto, é 
uma espécie de antídoto nefasto que chega para refrear as possibilida-
des teóricas (e práticas) vinculadas a essa própria concepção. Como fora 
visto, o “salto” legal e científico da justa causa para o momento inicial do 
trâmite judicial (em contraste com o anterior, vinculado ao caso da es-
pecífica e extremada medida prisional) se deu em muito pelo fato de que 
a ideia de “constrangimento” associada apenas à prisão não se sustenta 
diante de qualquer enfrentamento lógico de maior monta.

687   MESSUTI, Ana. O tempo como pena. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 33.
688   BINDER M. Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. 2. ed. Buenos 
Aires: Editorial Ad-Hoc, 2000. p. 19.
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A justa causa que se deslocou do âmbito exclusivo da prisão/
habeas corpus, no entanto parece, para alguns, não ter sido a mesma 
justa causa que aportou no juízo de prelibação processual – senão que 
uma justa causa que não é uma potencialização processual da pri-
meira, mas sim uma espécie de tradução “dócil” da mesma, relativa a 
um conteúdo unicamente dogmático. Ao trabalhar a hipótese de uma 
equalização total da justa causa à existência de elementos mínimos de 
embasamento fático e argumentativo para uma acusação ser formal-
mente viável, se está, além de traindo a noção mais útil (e necessária) 
do instituto, também transformando uma obviedade ululante em fator 
independente de análise. 

Não há o que discutir em relação à obrigação mínima (em se tra-
tando de um estado democrático) de uma acusação criminal ser dotada 
de um esteio ao menos aparentemente sólido de elementos conforma-
dores, o que faz com que se perceba que muitas vezes se está a nome-
ar de “justa causa” um requisito de simples lógica. Ou é fazer pouco da 
ideia de justa causa, ou é vender barato preceitos democráticos, a ponto 
de considerar a razoabilidade um artigo teórico de luxo.

Não se pode transmutar um elemento que em sua gênese é 
questionador do próprio aparelho constritivo (mais do que da singu-
lar constrição) em um resquício parcial de uma elementaridade: ten-
do (como ensina Carnelutti689) a imputação ares de um “juízo” (ainda 
que probabilístico, inicial ou deslocado), não há que se “exigir” uma 
justa causa configurada ante característica de plausibilidade e soli-
dez que a acusação tem e sempre teve que trazer consigo. A própria 
concepção instrumental-constitucional do processo penal reclama 
uma acusação que, por sua própria definição, só tem vazão enquanto 
peça juridicamente válida se for coligada a elementos que lhe garan-
tam tanto o já referido entreconceito da “conexão instrumental ao caso 

689   “La primera observación que hay que hacer en orden a su naturaleza, es que 
también la imputación consiste en un juicio. La materia prima, diríase, es la mis-
ma de que está hecha la sentencia de remisión al debate o la sentencia de conde-
na. No se puede abrir el proceso contra alguien sin una cierta dosis de convicción 
de su culpabilidad” (CARNELUTTI, Francesco. Cuestiones sobre el Proceso Penal. 
Trad. Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Librería El Foro, 1960. p. 138).
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concreto”690,inclusive quanto à possibilidade de refutação inicial em 
meio ao “giuoco” democrático.

Ambos os elementos se entrelaçam na opinião de Ferrajoli691, para 
quem é impensável um pleito acusatório que não possua características 
intrínsecas relativas à formulação de “términos unívocos y precisos, idó-
neos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el 
objeto del juicio y de la sentencia [...]”, como também o “apoyo de adecu-
ados indicios de culpabilidad” e ainda ser “completa, es decir, integrada 
por la información de todos los indicios que la justifican, de forma que el 
imputado tenga la posibilidad de refutarlos [...]”. 

Ou seja: se está, por vezes, a falar de uma justa causa como um 
critério a mais que, todavia, espelha elementos que se mesclam com a 
própria ideia de uma acusação formal (válida) em meio ao processo pe-
nal e giram em torno de explicações que simulam essa adição. E nem 
seria necessário aqui apelar para uma discussão em torno do formalis-
mo da peça acusatória em relação ao “devido processo legal” e ao caráter 
explícito da acusação, como lembra Paulo Cláudio Tovo692, o que chama 
um necessário arcabouço probatório mesmo que primário, uma vez que 
“[...] Toda atividade processual, aliás, gira em torno da acusação inicial”. 
Tampouco seria necessário muito esforço para perceber que existe uma 
imposição ao acusador nesse sentido, no que diz respeito à própria con-
cepção de sua atividade processual e a distribuição da carga formal da 
prova, como para Goldschmidt693.

É sabido que o mínimo escorço probatório a acompanhar a peça 
acusatória não é “trunfo” configurador de uma justa causa para a ação 
penal, senão que uma necessidade de efetivação democrática do pro-
cesso (e uma obrigação legal, aliás, em muitos casos694): questão que 

690   LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 366-368.
691   FERRAJOLI, Derecho y Razón..., pp. 606-607.
692   TOVO, Paulo Cláudio. MARQUES TOVO, João Batista. Apontamentos e guia 
prático sobre a denúncia no processo penal brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Ju-
ris, 2008. p. 20.
693   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., pp. 88 e seguintes, especialmente.
694   TOVO, Paulo Claudio; MARQUES TOVO, João Batista.  Apontamentos e guia 
prático sobre a denúncia no processo penal brasileiro..., pp. 46-50.
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tangencia sobremaneira a própria existência de um critério de “presun-
ção” (ou pré-ocupação) constitucional de inocência, conforme mostra 
Maurício Zanóide695.

Pode até haver discussão sobre o grau de profundidade que deve 
possuir um exame de cognição “probatória” (ou “informativa” – em se tra-
tando de peças investigativas como em regra) dos elementos iniciais acos-
tados à inicial acusatória696. O que não se admite é cogitar a ideia de uma 
acusação formal não ser submetida a essa filtragem primeira. Até porque, 
como lembra Lopes Jr., “não existe nenhuma presunção de veracidade da 
peça acusatória – seja ela denúncia ou queixa – e todos os fatos alegados 
devem ser demonstrados em grau de probabilidade para a admissão”697.

 Justamente por isso é reprisada a noção de que, por também com-
portar um nível alto de elementaridade, a verificação do embasamento 
mínimo de convicção em que se apoia a peça não pode fazer protagonis-
mo quanto à verificação ou não de “justa causa” no pleito. Como salienta 

695   “Não há que se falar em “in dubio pro societate” no momento do recebimento da 
denúncia. Há duas dúvidas nesse instante decisório: uma aceitável e que não deve 
ser resolvida; outra impeditiva da continuidade da persecução. A dúvida aceitável 
é aquela quanto ao mérito da causa, ou seja, a que versa sobre a culpa pelo crime. 
Não é esta que o juiz deverá enfrentar ou resolver no instante do recebimento da 
denúncia. Deverá decidir, segundo a imposição constitucional do “in dubio pro 
reo”, uma outra dúvida, a referente à legitimidade para a continuidade da per-
secução. Isto é, se tiver dúvida quanto (i) à demonstração da existência de crime, 
(ii) à suficiência dos indícios de autoria, (iii) à narrativa escorreita e apta para a 
compreensão da imputação, com todos os seus elementos e circunstâncias e, com 
isso, servir de base para o exercício da ampla defesa, (iv) à existência de condições 
para o exercício da ação penal ou, ainda, (v) à existência de pressupostos pro-
cessuais, deverá decidir em favor do denunciado e, portanto, rejeitar a denúncia, 
nos termos do atual Art. 395 do Código de Processo Penal” (MORAES, Maurício 
Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro. Análise de sua 
estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 418).
696   CASTANHO DE CARVALHO et al., Justa Causa Penal Constitucional..., pp.17-19.
697   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 374.
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Marcus Vinicius Boschi698, lendo Joaquim Canuto Mendes de Almeida e 
Lopes Jr., há um escalonamento, uma progressividade acusatória (e pro-
batória) típica no processo penal, cujo pulso inicial – em razão do onus 
probandi essencial a cargo do acusador – não pode, por definição, pres-
cindir de um escorço mínimo.

Também parece perigosa a ideia de justa causa para ação penal 
como uma espécie de vislumbre meritório (ou algo que a isso se asse-
melhe), através da subversão conceitual de um “fummus boni iuris” que 
possibilita uma avaliação reforçada das ditas “condições” da ação e mal 
encobre uma verdadeira análise de uma espécie de “viabilidade” da “pre-
tensão punitiva” ulterior.

Na doutrina de Grinover anteriormente exposta, dentre outras, se 
vê que se pretende uma espécie de verificação inicial quanto à solidez 
de possibilidades de uma condenação futura, para servir de fonte medi-
dora de um caráter “temerário” ou não da “lide”. Por mais que a intenção 
seja louvável em querer fugir da discussão rasa quanto à equiparação ou 
não da justa causa com elementos relativos exclusivamente às “condi-
ções” da ação, seus ditames padronizados e os descaminhos notórios a 
que eles levam, parece que se está escapando de um ardil à custa de ser 
alcançado por outro.

Aceitar-se-ia a base da ideia se a intenção fosse justamente um 
questionar de ordem política (ou político-criminal) do pleito acusató-
rio, desde que, obrigatoriamente, coligado a uma discussão quanto à 
própria autonomia estatal – em vários flancos – para essa análise de 
oportunidade e viabilidade quanto à prática persecutória/investigativa, 
à manifestação de uma acusação e à própria recepção (recebimento) ju-
risdicional desta. Do contrário, a proposta se vê diminuída e arriscada: 
destinada a se tornar um mero direcionamento ou “autorização” inicial 
para uma condenação que se espera, após ter o mérito previamente 
anunciado como procedente prima facie. 

698   BOSCHI, Marcus Vinicius. Acerca de uma Teoria da Acusação. Pela(s) 
releitura(s) da Ação Processual Penal e suas Condições. In: CONGRESSO IN-
TERNACIONAL DE CIÊNCIAS CRIMINAIS – Edição II, 2011, Porto Alegre.  
Anais... Porto Alegre: Edipucrs, pp. 09-10.
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Seria possível até mesmo pensar a título de uma (outra) bipartição 
– sempre conduzindo a análise para uma verificação limitadora da inci-
dência típica: Morais da Rosa lembra Nunes da Silveira quando aceita a 
análise de uma “tipicidade aparente” (análise das “condições da ação”) di-
ferentemente de uma “tipicidade”, em si (meritum causae)699. A referência 
é válida (guardados os alertas já feitos sobre aquilo que se entende sobre 
as ditas “condições” e sua especificidade) para a análise inicial, e compa-
tível com a proposta ora exarada. Contudo, pode-se muito bem acreditar 
que a verificação de “aparente credibilidade” da opinio acusadora é, como 
já referido, conditio sine qua non da viabilidade da mesma (razão para que 
não se precise pugnar por uma “verificação” típica nesse nível).

A discussão, nesses termos, beira uma assumida análise substan-
cial da acusação formal, de um modo que é gritantemente inaceitável. E 
em que pese se possa dizer que com essa postura conceitual não se está 
a significar, “em absoluto, qualquer antecipação da condenação”700, não 
parece haver possibilidade de escapar dessa alegação, a menos que se 
assuma definitivamente esse caráter para (de um modo acintoso, mas 
inegavelmente decorrente de uma postura interessante) usar a proposta 
ao reverso (como no divagar de Luiz Alberto Machado701).

699   MORAIS DA ROSA, Guia Compacto do Processo Penal conforme a Teoria dos 
Jogos..., p. 88. Cf. NUNES DA SILVEIRA, Marco Aurélio. A tipicidade e o Juízo de 
Admissibilidade da Acusação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
700   COSTA, Paula Bajer Fernandes Martins. Ação Penal Condenatória. São Paulo: 
Saraiva, 1995. p. 97.
701   “De há muito questiono, diante dos meus alunos de mestrado, a possibilidade de 
se adotar, no processo penal, o conceito processualista civil da ação abstrata, de que 
decorrem as condições da ação (legitimidade à causa, legítimo interesse, possibili-
dade jurídica do pedido). O processo penal diz com direitos e garantias individuais, 
sacrais para o Estado e indisponíveis, ainda que inexercitadas, pelo cidadão; daí, 
não se pode pressupor a validade de uma denúncia, ou queixa-crime, sem um mí-
nimo de vislumbre da concretude do direito material cujo reconhecimento se busca. 
Cheguei a entender, ainda que sem muita preocupação com a ciência processual, 
que o processo penal só se compatibiliza com uma teoria concreta da ação, a fim de 
se poder compreender a possibilidade, ainda que a posteriori, de responsabilidade 
do agente do Ministério Público que atuasse com abuso de poder e/ou autoridade. 
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Poder-se-ia discorrer igualmente sobre como, no caso, o uso se-
mântico de um “fummus boni iuris” (aparência do “bom direito” – do 
acusador) é avaliado, em oposição ao que seria uma avaliação pró-réu 
de um “fummus comissi delicti” (avaliação da idoneidade da acusação). 
Pode parecer uma filigrana conceitual, mas diz muito sobre o tipo de 
avaliação e os critérios (e finalidades – mesmo implícitas) de análise 
que esse “fummus” sofrerá. Diante de uma defesa, mesmo mascarada, 
de condicionantes da ação penal enquanto integrantes de uma teoria 
unitária (ou “geral” do processo), se sabe que a proposta aqui é julgar 
inicialmente uma pretensão eminentemente “punitiva”. E com isso não 
se pode concordar em termos teóricos (quiçá em termos políticos). 

Até porque a análise – ainda que mais evoluída, conceitualmente 
– termina por se aproximar da precária ideia de uma avaliação possível 
apenas em grau de “existência” de indícios e/ou mesmo de tipicidade 
literal: não parece haver como fazer uma análise qualitativa “limítrofe” 
de um “fummus” sem ou ficar restrito a critérios técnicos (o que é in-
suficiente) ou ultrapassá-los para ingressar em uma espécie de cogni-
ção meritória avançada (o que é demasiado). Ou a avaliação tem de ser 
“obrigatoriamente empobrecida” (veja-se a decisão do STF no HC 82.393 
quanto ao “reconhecimento” da “ausência de justa causa” e seus crité-
rios702), ou corre o risco de ser uma antevisão condicionante da decisão 
final, por própria definição.

Não estou sozinho nessa posição: Heleno Cláudio Fragoso já se preocupava com o 
abuso de poder na denúncia e na queixa-crime entendendo que o agente do Parquet 
pode praticar, ainda que no exercício de sua função, denunciação caluniosa” (MA-
CHADO, Luiz Alberto. Prefácio. In: COUTINHO, Jacinto. A lide e o conteúdo do 
processo penal. Curitiba: Juruá, 1998. pp. 9-10). 
702   “[...] Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de 
iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal. –– 
Havendo suspeita fundada de crime, e existindo elementos idôneos de informação 
que autorizem a investigação penal do episódio delituoso, torna-se legítima a ins-
tauração da “persecutio criminis”, eis que se impõe, ao Poder Público, a adoção de 
providências necessárias ao integral esclarecimento da verdade real, notadamen-
te nos casos de delitos perseguíveis mediante ação penal pública incondicionada” 
(HC 82.393/RJ – 2ª Turma em 29.04.2003, Relator Min. Celso de Mello).
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O fato é que se não se fugir, mesmo que por instantes, à lógica au-
torreferente da dogmática processual, as soluções vão transitar em um 
labirinto que levará o pesquisador para o próprio ponto de partida, a todo 
instante. A menos que se queira assumir pacificamente que a justa causa 
ou é uma legítima “condição” da ação, ou é fatia de análise de meritum 
causae, com todos os problemas técnicos carregados pelas noções.

Em termos dessa pequena “fuga”, as doutrinas penalistas pare-
cem mais avançadas, em que pese pequem, do mesmo modo, por não 
se permitirem fugir do núcleo gravitacional processual de que são, em 
certa medida, reféns (derecho justicial material – diria Goldschmidt). Se 
utilizadas para – de um ponto de vista principiológico – questionar a ne-
cessidade fronteiriça de a própria atuação interventiva estatal se auto-
limitar, podem fornecer ao debate da conceituação da justa causa para 
a ação penal um fomento profícuo e libertário. Se, contudo, o mesmo 
questionamento for limitado a uma formalidade resignada, não passa 
de hipótese falsamente aventada e castrada em sua real funcionalidade.

Desse modo, diante de uma visão que ainda se julga atrelada ao arca-
bouço assim chamado “tradicional” no que diz respeito à justa causa para a 
ação penal, a ideia de um controle ou revisão da intervenção fragmentária 
ou seletiva das normas penais parece, invariavelmente, ser a mais evoluída 
ou compatível com uma verdadeira inovação político-criminal. 

O cerne da questão passa a estar onde ele sempre deveria ser co-
locado (debate mirado na casuística da intervenção estatal – em seus vá-
rios aspectos e momentos), fugindo de constatações fáceis que driblam 
a real utilidade político-criminal do instituto. Não há dúvidas que o es-
tudo ladeado pelas constatações que discorrem sobre a subsidiariedade 
e a fragmentariedade incriminadoras se aproxima de um núcleo teórico 
que se revela mais proveitoso que as próprias direções técnico-proces-
suais e jurisprudenciais em que a justa causa para a ação penal parece 
estar circundada atualmente.

As noções devidamente constitucionalizadas de intervenção penal 
e mesmo grau de ofensividade de condutas ilícitas para credenciá-las 
como penalmente relevantes (diante de um parâmetro de ultima ratio 
jurídico-penal do ordenamento) têm um papel preponderante, de rele-
vância para revitalizar a discussão aqui travada. E, não se pode negar, 
para escapar do marasmo dogmático-processual quanto ao tema, no 
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instante em que este parece ter “libertado” a justa causa de uma clau-
sura conceitual para aprisioná-la em outra – além de fornecer conceitu-
ações que se assemelham ao Barão de Münchhausen na alegoria exem-
plificada por Michel Löwy, quando o personagem escapa do atoleiro no 
pântano puxando para cima seus próprios cabelos com a mão703.

 Se os textos constitucionais brasileiros ao longo dos anos (des-
de 1824) jamais trouxeram menção expressa a algo como a justa causa 
no cerne do processo penal, estão repletos de proposições que neces-
sariamente devem informar os tons da sua discussão, eis que de máxi-
ma e imprescindível pertinência. E a via de acolhida mais poderosa a 
essas proposições parece ser uma constatação que aborde o processo 
penal na matriz que avalia a necessidade ou não de intervencionismo 
penal (material) respectivo.

O único “pecado” que pode ser focalizado quanto a essa postura 
está no fato de a mesma ser fundamentalmente uma noção francamen-
te legitimadora do exercício punitivo. Uma vez que a manus penal estatal 
não pode ser de todo contraditada diante de fundamentos de existência 
e vitalidade assentidos pela própria ordem constitucional, não nos pare-
ce, por outro lado que deva ser festejada para além de uma constatação 
e fiscalização radical de seu caráter de ratio excepcional (no sentido de 
evitável, ao máximo possível). Se do ponto de vista de um direito penal ne-
cessário, sob certos aspectos, o único caráter aceitável é o de minimização 
regulada pela fragmentariedade e mediada pela lesividade (e por incon-
tornáveis constatações da práxis704), não significa, contudo, que não haja 
uma missão teórica e prática no que diz respeito à gradual diminuição (ou 
tentativa de) desses próprios espaços, onde – por ausência de melhores 
resultados em meios políticos menos traumáticos – se apela para a drásti-
ca solução incriminadora/punitiva quanto aos conflitos tutelados.

A posição em questão parece agir como um tranquilizante relati-
vo à metodologia de abordagem da justa causa, mas termina por abrir 
novo flanco de análise que prefere ser deixado de lado, por muitos: a 
justa causa para a ação penal, como elemento “fiscal” da fragmentarie-

703   LOWY, Michael. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen. 
Trad. Juarez Guimarães e Suzanne Felicie Léwy. São Paulo: Cortez, 1998. pp. 32-33.
704   PRITTWITZ, El Derecho Penal Alemán..., pp. 442 e seguintes.
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dade, justifica ou legitima (a contrário senso) atos persecutórios tidos 
por regulares ou bem fornidos de lastro probatório, passa-se a igualá-
-la, do mesmo modo como em relação a outros conceitos aqui tratados, 
a algo elementar. Esclarecendo: caberia “batizar” de justa causa para a 
ação penal a (mais do que) necessária (obrigatória, em realidade) análise 
de coerência constitucional da imputação realizada (ou dos parâmetros 
da investigação realizada)? Seria a justa causa para a ação penal, en-
quanto controle fragmentário da intervenção penal algo que se encerra 
na própria obviedade de seu caráter imprescindível? Vê-se que se não 
for buscado um objetivo maior em relação ao conceito, poder e a função 
da justa causa, corre-se o risco das definições circulares ou de renome-
ações desnecessárias.

É justamente por isso que há uma extrema dificuldade em preen-
cher o verbete conceitual da justa causa para a ação penal sem incorrer 
em similitudes ou simplificações que não revertem a própria evolução 
histórica do conceito.

Deve prevalecer em termos de verificação de uma “justa causa” a 
noção básica de que se trata de um elemento de ponderação do caráter 
suficiente ou razoável da causa. Dito isso, se percebe claramente que a 
análise não se pode resumir a uma mera análise de requisitos formais 
(mesmo que em sua formalidade apontem para –– ou sugiram –– um 
mínimo substancial) de ordem do processo. 

Do mesmo modo, não se pode incorrer em uma confusão total en-
tre conceitos, significantes e significados entre o Direito Penal, o Direito 
Processual Penal e o Processo Penal, como pontua Hassemer705. Direito 
Material e Direito Processual se intermediam no sustentáculo para a 
“produção do caso” pelo Processo. Ou seja: considerada a justa causa 
para a ação penal como uma espécie de “critério intruso” de “seletivi-
dade” penal dentre o âmbito procedimental-processual, se está legan-
do, de certa forma uma análise técnica imprescindível do ponto de vista 
penal (material) para um momento processual que não guarda consigo 
possibilidade de ampla cognição e ampla análise probatória. Assim, um 
critério importantíssimo do ponto de vista da mais fundamental análise 
no critério material seria alvo de uma “simples” verificação inicial no 

705   HASSEMER, Introdução aos Fundamentos do Direito Penal..., pp.172-173.
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âmbito procedimental – algo que, se do qual não se pode discordar de 
todo (ante a própria função limitadora que possui o ator jurisdicional), 
igualmente não se pode assumir sem aparo de fundamentais arestas.

3.4 FECHAMENTO (III) – PLASMANDO CONCLUSÕES ACERCA DOS APORTES TRADICIONAIS 
QUANTO À JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL:

“Na entrada do caminho do pântano puseram um cartaz que di-
zia Macondo e outro maior na rua central que dizia Deus Existe. 
Em todas as casas haviam escrito lembretes para memorizar os 
objetos e os sentimentos. Mas o sistema exigia tanta vigilância e 
tanta fortaleza moral que muitos sucumbiram ao feitiço de uma 
realidade imaginária, inventada por eles mesmos, que acabava 
por ser menos prática, porém mais reconfortante”706.

“El elevado grado de artificialidad del mundo jurídico depende 
de dos circunstancias: la primera es que el derecho construye 
sobre una realidad que es ya producto de construcción social 
en el lenguaje común. Es decir, él reconstruye la sociedad. La 
segunda circunstancia es que el mundo jurídico es construido 
como una estructura normativa en la que los comportamien-
tos de los sujetos son calificados deónticamente. Puesto que el 
derecho, utilizando una metáfora de Emil Lask, fabrica sobre 
“semifabricados”, y por otra no tiene por objeto inmediato las 
acciones, sino programas y modelos de acción, puede ser consi-
derado como un laboratorio en el cual el mundo del seres trans-
formado en un mundo del deber ser”707.

Podem-se agregar alguns elementos de análise conclusiva daque-
le arcabouço teórico (refletido jurisprudencialmente) no que diz respei-
to às ideias centrais para com a definição de um “conceito” do instituto 
da justa causa para a ação penal.

706   GARCIA MÁRQUEZ, Gabriel. Cem anos de solidão. Trad. Eliane Zagury. Rio 
de Janeiro: Record, 1967. p. 38.
707   BARATTA, Alessandro. La vida y el laboratorio del Derecho. A propósito de 
la i mputación de responsabilidad en el proceso penal. In: Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho, n. 5, 1985. Alicante: Universidad de Alicante, p. 277.
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Seus principais pontos de referência iniciais seriam assim trazidos:

a) inicialmente um conceito vinculado à possibilidade de ques-
tionamento ou impugnação de uma constrição essencialmente 
prisional, a justa causa era parte do arcabouço legal e teórico do 
habeas corpus enquanto ação autônoma que entrecruzava con-
ceito jurídico e político (sobretudo no âmbito da fiscalização do 
próprio poder persecutório exercido tanto pelos órgãos adminis-
trativos-policiais, quanto executivos e mesmo jurisdicionais);

b) uma ampliação – tanto científica quanto legislativa e prag-
mática – da noção de “constrangimento” ilegal da(s) liberdade(s) 
individuais – especialmente da literal “liberdade” física de ir e 
vir – ocasionou o surgimento inevitável de um novo leque de 
possibilidades conceituais para a justa causa, na esteira de no-
vas funcionalidades para o writ de habeas corpus;

c) a assunção teórica (antes mesmo do reconhecimento consti-
tucional e legislativo) de uma possibilidade preventiva de habeas 
corpus foi o estopim para que se começasse a transmutar a jus-
ta causa de critério-chave para a análise da legalidade ou não 
do constrangimento prisional específico para critério genérico 
de legitimação da persecução (com vistas a evitar ou afastar de 
modo antecipado a possibilidade da constrição);

d) não demorou muito para que ficasse plasmada a ideia de que 
a própria persecução-penal promovida pelo Estado, em seus vá-
rios graus, consiste em um tipo de constrangimento em si.

Com a necessidade de se passar a lidar com a noção de justa causa 
diante dessa nova postura literária e jurisprudencial, é vitoriosa, a partir 
da metade do século passado, no Brasil, a adjudicação total do instituto 
pela seara dogmático-processual que passa a trabalhar com a noção de 
avaliação de uma “justa causa para a ação penal”. Nessa esteira, há uma 
boa quantidade de leis processuais e especialmente projetos de reforma 
ou substituição do Código de Processo Penal que trazem consigo dita-
mes que assim lidam com o instituto e suas potencialidades:
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a) a “acoplagem” processual da justa causa para a ação penal 
passa a se avizinhar de tal forma ao caráter de “prelibação” pro-
cessual que boa parte da doutrina se vê obrigada a gerar cons-
truções teóricas que a coligam com a noção de “condições” para 
o exercício da ação penal;

b) não raro ver o posicionamento padronizado por certa dou-
trina (e respaldado e/ou retroalimentado por certa jurispru-
dência) que leva a dita “mescla” aos últimos limites, fazendo da 
justa causa para a ação penal ou uma condição da ação em grau 
sui generis (para além das clássicas condições adotadas pela te-
oria unitária), ou desmembrando-a e fixando-a entre conceitos 
já consagrados relativos às mesmas. Assim, é possível discutir 
se elementos relativos à justa causa para a ação penal seriam 
relativos, integrantes ou mesmo sinônimos conceituais de ins-
titutos como o “interesse de agir” ou mesmo a “possibilidade ju-
rídica” do pedido;

c) para grande e relevante parcela da doutrina brasileira, a justa 
causa para a ação penal poderia ser descrita como uma con-
dição da ação independente que afetaria os mencionados “in-
teresse” ou “possibilidade”, no instante em que se caracteriza-
ria como a existência de um lastro minimamente aceitável de 
elementos basilares para possibilitar uma sobrevida à intenção 
primordial acusatória;

d) quanto ao interesse processual, vale ressaltar, muitos autores 
ainda creem que a abordagem relativa à justa causa para a ação 
penal se dá de modo diverso, com o apartar da noção de interesse 
substancial da noção de interesse processual: enquanto o segun-
do seria de difícil discussão dada a própria necessidade (nulla 
poena sine judicio) do processo penal, nesse aspecto, o primeiro 
se caracterizaria por uma existência de “fummus” passível de ser 
avaliado no que tange à viabilidade condenatória (e buscaria de 
evitar um caráter “inútil” ou “supérfluo” do processo) – que seria 
relativo à existência ou não de justa causa no quesito.

Pode-se constatar, diante da nítida insuficiência teórica e de algu-
mas marcantes incongruências relativas a alguns aspectos dessas cons-
truções conceituais, que a referida visão tradicional quanto ao instituto 
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da justa causa para a ação penal peca por redundâncias que mascaram 
a esterilização de possibilidades políticas do mesmo com posturas teó-
ricas que visam reestruturar nomenclaturas:

a) seja enquanto “condição” independente para o exercício da 
ação, seja como atrelado ao “interesse” de agir por parte do 
acusador, o conceito de justa causa para a ação penal é usado, 
muitas vezes, para (re)nomear a elementaridade e/ou o caráter 
básico da existência de escorço probatório de plausibilidade 
mínima para o prosseguimento do pleito acusatório, o que pa-
rece inaceitável diante do fato de que um (ainda que mínimo) 
embasamento para a peça de acusação formal não é “privilégio” 
nem “acessório”, mas elemento sine qua non para a validade de-
mocrático-constitucional da inicial processual penal;

b) do mesmo modo, nem há que se comentar a injustificada e 
extemporânea visualização (ainda bem vigorante) de qualquer 
laço do conceito de justa causa para a ação penal com requisi-
tos de tipicidade ( formal) da conduta imputada: não é por au-
sência de “justa causa” que deve haver o rechaço de uma inicial 
acusatória que imputa ao acusado fato atípico (a explicação vai 
encarrada nos próprios fundamentos da constatação);

c) não se pode aderir à tese de que a justa causa para a ação 
penal é uma avaliação de um interesse “substancial” relativo a 
um “fummus” (boni iuris) sem admitir que não há fronteira teó-
rica passível de determinação tranquila entre uma análise pre-
ambular nesse nível e uma indesejável antecipação da decisão 
meritória (como reconhecimento de segundo grau de uma “pre-
tensão” que já vem previamente avalizada).

Por fim, como pano de fundo para o capítulo vindouro e sua pro-
posta de nova(s) configuração(s) para o conceito de justa causa para a 
ação penal, se leva em conta a necessidade de fortalecer alguns pontos 
interessantes de abordagem.

Nesse matiz, essencial que se tempere a lógica dogmático-proces-
sual com a acepção de justa causa para a ação penal enquanto critério 
verificador da fragmentariedade do direito penal: a necessária ferramen-
ta para o intérprete (e não apenas o intérprete jurisdicional, mas todo e 
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qualquer ator oficial da persecução, em todas suas formas ou momen-
tos) pode e deve realizar um juízo de adequação que paute os limites 
e necessidades de atuação conforme critérios que levem em conta a 
subsidiariedade do sistema incriminador e especialmente a lesividade 
enquanto critério de coligação.

Resguardados alguns ajustes teóricos, a justa causa para a ação 
penal enquanto elemento verificador de lesividade parece ser uma pro-
fícua arma para o juízo preambular processual (sempre lembrando que 
as considerações cabem para qualquer “juízo”, em sentido amplo, dos 
órgãos e agentes da persecução, ao longo de todo percurso do sistema 
jurídico-penal). Com isso em tela, se pode resguardar a atividade perse-
cutória de uma expansão inconstitucional e inútil (juridicamente) para 
confins além daqueles efetivamente protegidos e almejados pelo texto 
da carta maior quando autoriza e/ou recomenda a “proteção” de certos 
bens jurídicos via incriminação de alguns patamares de lesão. 

Parece inegável que para além de colocações de ordem puramen-
te técnica, a justa causa para a ação penal é um fator que age (e deve 
agir) enquanto limitador de possibilidades incriminadoras. Mais: um fa-
tor de crítica geral ao intervencionismo estatal via atividade do sistema 
jurídico-penal. O capítulo seguinte procurará como e sob que aspectos 
isso é possível e deve ser considerado.



CAPÍTULO 4

JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL EM NOVAS CONFIGURAÇÕES:  
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“Our program, basically, was to drive the real estate goons comple-
tely out of the valley: to prevent the State Highway Department from 
bringing a four-lane highway into the town and, in fact, to ban all 
auto traffic from every downtown street. Turn them all into grassy 
malls where everybody, even freaks, could do whatever’s right. The 
cops would become trash collectors and maintenance men for a 
fleet of municipal bicycles, for anybody to use. No more huge, space-
-killing apartment buildings to block the view, from any downtown 
street, of anybody who might want to look up and see the moun-
tains. No more land rapes, no more busts for “flute-playing” or “blo-
cking the sidewalk” ... fuck the tourists, dead-end the highway, zone 
the greed heads out of existence, and in general create a town where 
people could live like human beings, instead of slaves to some bogus 
sense of Progress that is driving us all mad”708

“Suponha que o intercurso da sala de estar seja regulado por uma 
legislação específica. Que o tempo permitido para cada cavalheiro 
dirigir-se a cada dama seja fixado por lei; que as posições que eles 
possam sentar ou ficar de pé sejam precisamente reguladas; que os 
assuntos sobre os quais eles tenham permissão de discorrer, e o tom 
de voz e os gestos que cada um possa fazer sejam cuidadosamente 
definidos, tudo sob o pretexto de evitar a desordem e a violação dos 
privilégios e direitos uns dos outros. Poder-se-ia conceber algo me-
lhor calculado e mais certo de se converter todo o intercurso social 
numa escravidão intolerável e numa confusão sem esperança?”709

708   THOMPSON, Hunter S. Fear and Loathing at Rolling Stone: the essential wri-
ting of Hunter S. Thompson. New York: Simon & Schuster, 2011. p. 79.
709   ANDREWS, Stephen Pearl. A Ciência da Sociedade apud BEY, Hakim. T.A.Z. – 
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Falar sobre “a proposta” do presente Capítulo parece equivocado, 
diante da realidade em que se buscará exibir propostas: plurais, tanto 
quanto os vieses de análise. A ideia que perpassa a presente obra até 
aqui foi a de expor uma miríade de elementos que são representados por 
alguns aportes básicos.

a) a política criminal é vivificada em instrumentos político-es-
tatais que tratam de lidar, com algum grau de verticalidade, das 
questões que perpassam interesses, conflitos e relações sociais 
criminalmente relevantes ou assim relacionadas. A noção de 
norma penal e seus fatores axiológicos ou políticos de configu-
ração – ao contrário do que é comumente assentido – não é a 
própria unidade de “política criminal” e sua matéria exclusiva, 
mas sim o núcleo de todo um sistema de intersecções políticas, 
legais e jurisdicionais que buscam, estatalmente, lidar com o 
tema e todo seu espectro. Ela é parte (central) daquilo que se 
denomina como sistema jurídico-penal, a esfera mais aguda dos 
mecanismos político-criminais.

b) a motivação das normas penais e processuais (e suas axiolo-
gia e índole correlatas), que informam o perímetro desse sistema 
jurídico-penal e que regulam seus limites (desde as possibilidades 
persecutórias/investigativas até normas atinentes à execução 
de uma pena imposta), bem como seus âmbitos de aplicação – e 
a doutrina de base em torno de ambas – são exemplos de onde 
pode se subdividir, internamente, a política criminal. Os modelos 
de direito processual e procedimentos processuais e até mesmo a 
atuação interventora do magistrado no processo são frutos des-
sas subdivisões (e assim se trabalha a política-processual como 
um ramo mais amplo dessa política criminal, que, frise-se, não 
pode mais ser equalizada exclusivamente a uma mera análise es-
tatística de normas incriminadoras).

c) a ação penal e a pretensão processual relativas ao processo 
penal mereceram um estudo conectado com fundamento na 
principal premissa a servir de alicerce para o tema aqui tra-
balhado: deixar (mais uma vez) cabalmente demonstrado que 

Zona Autônoma Temporária. Trad. Renato Rezende e Patrícia Décia. São Paulo: 
Conrad, 2001. p. 88.
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não existe nenhuma justificativa para que se trate a ação penal 
enquanto manifesto de “pretensão” punitiva, o que corrobora 
uma cadeia de equívocos impressionante em meio ao estudo 
processual, principalmente quanto a absurda noção desvirtua-
da que se tem do “direito” em jogo por parte do acusador e da 
relação “material” que anime sua suposta existência. Noção fun-
damental, inclusive, para corrigir erros comuns quanto à pró-
pria necessidade/obrigatoriedade do manejo de uma acusação 
e do mesmo modo quanto à “obrigatoriedade” que os atores do 
sistema jurídico-penal teriam em prosseguir no trabalho com 
o “caso”, para alguns, excluídos de uma autonomia saudável 
quanto à tomada de decisões de arquivamento ou não proceder. 

d) por fim, uma óbvia (diante do tema de fundo da pesquisa) 
revisão acerca de um breve histórico da justa causa para a ação 
penal como ela se apresenta em termos de doutrina majoritária 
atual e possíveis visões propostas para o instituto, seguidas por 
aquilo que parecem ser as críticas mais apropriadas e os apro-
veitamentos mais profícuos do conjunto conceitual que se vê 
diante do tema.

É chegada a hora de, enfim, propor considerações sobre a justa 
causa para a ação penal com base em todo o edifício temático e teórico 
já exibido.

Procurar-se-á, pois, dividir o presente capítulo ofertando dois ele-
mentos basilares para que se problematize o tema do modo esperado: 

O primeiro, uma breve reflexão sobre o papel de uma jurisdi-
ção (melhor, sobre uma revisão da jurisdicionalidade) que não a critica 
nem a fustiga enquanto “princípio” e não extingue sua funcionalidade, 
mas, que, no entanto, a examina como escopo tanto para uma justifi-
cativa disfarçada para um ativismo político nocivo quanto para uma 
postura teórica amedrontada. Nessa esteira, procurar-se-á fazer uma 
reflexão metafórica, em tons de paralelo, exibindo a visão “ativista” 
e “instrumental” (no sentido que parece errôneo do conceito) como 
mais uma categoria que é afligida pela angústia “líquida” da vida (pós)
moderna: uma “necessidade” jurídico-política de “murar” ou “gradear” 
certos elementos da complexidade em busca de estabilidades e segu-
ranças (“jurídicas”) tranquilizantes. 
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O diálogo jurisdicionalmente orquestrado do processo existe jus-
tamente para evitar os traumas provenientes dos encontros: o diálogo 
livre deve ser “evitado”, e o jurista parece ser o guardião dessa maldição. 
Além dos “muros” jurisdicionais que enclausuram os conflitos sociais 
como se única ou última expectativa gerencial fossem, parece haver 
uma realidade “bruta” e “nociva” fora desses confins. Além do castelo 
jurisdicional, parece haver apenas a “selva” da autotutela e das já tra-
dicionalmente invocadas “vinganças de sangue”. A tarefa da jurisdição 
parece ser a de evitar, justamente, que haja a conformação puramente 
política, ou, além disso, e mais do que isso, puramente social dos confli-
tos. A jurisdicionalidade – vista como gestão “inafastável” – é exemplo 
máximo da verticalização estatal e da descrença na solidariedade. A des-
crença é grande e justificada, mas há dúvidas se merece seguir sendo 
absoluta e excludente de quaisquer outras possibilidades de trato com 
os temas atinentes.

O segundo plano de análise diz respeito à própria questão trau-
mática da tipicidade penal e da necessidade de se solidificar a revisão 
de seus prismas visando uma aplicação cotidiana mais certeira e menos 
condicionada por essa cartela de “medos”: há que se tomar como profis-
são de fé a tarefa de enxugar a subsunção penal das condutas, não como 
burla irresponsável da lei, pura e simplesmente, mas como tempero so-
cial, hermenêutico e mesmo lógico de seu(s) sentido(s).

Desse modo, se utilizará critérios de problematização dos concei-
tos de tipo e tipicidade ( fundamentalmente diferenciados) para que se 
chegue à conclusão cabal de que o grande projeto de racionalização da 
intervenção (penal) estatal passa por arrefecer (de forma esclarecida) 
essa própria intervenção. Com isso, nos deparamos com a questão da 
indisponibilidade jurisdicional enquanto ato de soberania e mesmo com 
o caráter de dever político que a intervenção jurisdicional possui: se não 
se pode “optar” por não agir diante de um fato “criminoso” e de uma 
demanda acusatória respectiva, talvez a alça da mira deva estar voltada 
para o outro lado da conexão. E aí é salutar evidenciar que é preciso 
uma revisão da própria aferição da tipicidade, para, em última análise, 
deflagrar como necessário um crivo mais intenso do ponto de vista so-
cial, cultural e político e de uma consciência contextual mais libertária 
para que se estabeleça, por fim, um verdadeiro caráter de ultima ratio no 
intervencionismo penal-jurisdicional dentre o já extremado caráter da 
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própria atuação “adjudicativa” do estado de um modo geral: visualiza-
-se a própria “intervenção” político-criminal estatal como uma extrema 
ratio de ingerência sobre os interesses e conflitos sociais que possam ter 
algum liame com questões penalmente relevantes.

O dado assentido e reafirmado constantemente de “criminaliza-
ção” enquanto símbolo da intervenção estatal na vida social mediada 
por um critério de ultima ratio não parece ter impedido, para além das 
teses conceituais, que cada vez mais o braço interventor-penal do es-
tado se colocasse diante de fatos da vida social onde seu controle não 
parece adequado. Dessa forma, propõe-se que não apenas seja focali-
zada a intervenção penal como necessariamente filtrada pelo critério 
da ultima ratio, mas sim toda e qualquer intervenção político-criminal 
mediada pelo critério da extrema ratio. A intervenção político-criminal 
inicia muito antes da criminalização nuclear de condutas.

No entanto, é impossível não centralizar a análise na questão 
do exercício jurisdicional, eis que, de certa forma, além de ser o eixo 
conformador do sistema jurídico-penal, esse próprio é uma espécie de 
desaguadouro dos níveis máximos de intervencionismo, e mesmo o 
núcleo desse sistema e de toda a política criminal– a axiologia das nor-
mas incriminadoras – precisa de conformidade jurisdicional (uma vez 
estabelecida a necessidade processual para a aplicação de qualquer 
pena – nulla poena sine iudicio).

Em sendo a jurisdição esse desaguadouro, não há, igualmente, 
como não perceber que a atuação de um sem-número de atores/agen-
tes/operadores em meio ao sistema jurídico-penal de certa forma se 
remete a ela, ou dela depende, quando não atuam diretamente dentro 
dela e a movimentando em si. É, por exemplo, o caso do magistrado que, 
desses agentes, é aquele em que as considerações mais merecem se for-
talecer, uma vez que é o último dos atores jurídico-processuais que pode 
exercer alguma função de “controle” do próprio exercício interventor.

Assim, a análise da jurisdição ganha tom especial, uma vez que 
ainda que se saiba que o sistema jurídico-penal tem fronteiras mais lar-
gas (e que a própria política criminal possui uma atuação muito mais 
abrangente), é quanto à jurisdicionalidade, sua “necessidade” e (para 
alguns) seu caráter “imprescindível” que reside muito da lógica vertical-
-intervencionista e à jurisdição é que o ponto mais nevrálgico da discus-
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são se remete. Jurisdição como possibilidade de cume de controle. Resta 
saber se um “controle” relacionado aos bens, interesses, relações e con-
flitos sociais, ou um “controle” – uma hipótese – da própria intervenção 
estatal nessa série de elementos.

4.1 UMA METÁFORA SOBRE A JURISDIÇÃO: DE SEGURANÇAS E AVENTURAS (OU “O DIREITO 
COMO OBSTÁCULO À TRANSFORMAÇÃO SOCIAL”)

Em perspicaz olhar sobre alguns aspectos da teia social contem-
porânea, Bauman suscita o fato de que sentimentos como o de pertença 
comunitária só são – hoje em dia – vivificados com força a partir de 
momentos críticos e/ou mesmo traumáticos. 

Haveria, dentre o rol de fatores genéticos da presente era, o esfa-
celamento de certas plataformas ditas modernas, como, por exemplo, o 
conceito (tão próprio de um estado unitário do ponto de vista jurídico-
-político e social) de “interesse comum”710. Mais: seria marca indelével 
do atual cotidiano o assombro com a fatídica ausência de caracteres que 
remetam à segurança, no sentido de estabilidade(s) em suas várias acep-
ções: afetiva, mercadológica, política, ecológica, (até mesmo) epistemo-
lógica, entre outras.

Por isso, a ponderação quanto ao fato de certos momentos-limite 
da vida em sociedade serem os únicos capazes de fazer (re)aflorar um 
tipo de emotividade coletiva de um verdadeiro sentimento de grupo en-
quanto comunidade dotada de interesses próprios e convergentes. Em 
exemplo certeiro, o autor focaliza um manifesto populacional de um 
distrito inglês contra a soltura de um – dito – temido criminoso, como 

710   “Em suma: foi-se a maioria dos pontos firmes e solidamente marcados de orien-
tação que sugeriam uma situação social que era mais duradoura, mais segura e 
mais confiável do que o tempo de uma vida individual. Foi-se a certeza de que “nos 
veremos outra vez”, de que nos encontraremos repetidamente e por um longo por-
vir — e com ela a de que podemos supor que a sociedade tem uma longa memória 
e de que o que fazemos aos outros hoje virá a nos confortar ou perturbar no futuro; 
de que o que fazemos aos outros tem significado mais do que episódico, dado que 
as consequências de nossos atos permanecerão conosco por muito tempo depois 
do fim aparente do ato — sobrevivendo nas mentes e feitos de testemunhas que 
não desaparecerão”  (BAUMAN, Comunidade..., p. 47).
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uma amostra típica de que nichos da dita segurança perdida (ou de algu-
ma das várias seguranças perdidas) e simulacros de uma sociedade una 
são verdadeiros aglutinadores sociais efêmeros:

Comentando os recentes acontecimentos amplamente divulga-
dos, desencadeados em três cidades diferentes do West Country 
pela notícia de que o pedófilo Sam Cooke foi libertado da pri-
são e voltou para casa, Decca Aitkenhead, repórter do Guardian, 
abençoada por um sexto sentido sociológico, de cuja rica colhei-
ta vamos nos valer aqui inúmeras vezes, observou: “Se há uma 
coisa garantida para levar as pessoas às ruas hoje em dia, é o bo-
ato de que há um pedófilo por perto. A utilidade desses protestos é 
cada vez mais questionada. O que não perguntamos, no entanto, é 
se esses protestos têm efetivamente algo a ver com os pedófilos”. Ai-
tkenhead focalizou uma dessas cidades, Yeovil, onde viu uma ec-
lética multidão de avós, adolescentes e mulheres de negócio que 
raramente, se é que alguma vez, expressaram qualquer desejo de 
se engajar em alguma ação pública, montando cerco à delegacia 
local, não tendo sequer a certeza de que Cooke estava lá711.

Para então concluir:

Pessoas que a vida toda ficaram longe dos protestos públi-
cos vinham agora participar do assédio à delegacia e gritar 
“matem o bastardo”, preparadas para a vigília pelo tempo que 
fosse. Por quê? Estavam atrás de alguma outra coisa além do 
confinamento seguro de um inimigo público a quem nunca 
viram e de cujo paradeiro não tinham certeza alguma? Aitke-
nhead tem uma resposta para essa desconcertante questão. 
Uma resposta convincente. “O que Cooke oferece, onde quer 
que esteja, é uma rara oportunidade de odiar alguém, em voz 
alta, publicamente, e com absoluta impunidade” [...] “Por fim 
encontrei minha causa”, disse a principal líder do protesto, 
ela mesma sem nenhuma experiência anterior de um papel 
público. O que Debra provavelmente encontrou – comenta 
Aitkenhead – não foi a “sua causa”, mas uma causa comum – 
a sensação da motivação comunitária712.

711   BAUMAN, Zygmunt. Em Busca da Política. Trad. Marcus Penchel. Rio de Ja-
neiro: Jorge Zahar, 2000. p. 17.
712   BAUMAN, Em Busca da Política..., pp. 17-18.
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Sob o signo do que procurou chamar de unsicherheit713, o autor 
trata desse vazio de estabilidades na trinca de ambivalências que no-
meia como “segurança incerta”, “certeza dúbia” e “garantia insegura”. 
E mais: mostra como a perseguição a elas acaba retroalimentando um 
comportamento social que vai, aos poucos, se programando para aten-
der a anseios de individualismo, e ao mesmo tempo, celebrando “oca-
siões especiais” da conceitual comunidade em momentos em que isso 
parece conveniente. Perdido num oceano de incertezas e faltas, o ho-
mem dessa era “líquida” se adapta sem desenvoltura a um mundo de 
mudanças inapreensíveis, e busca alento fugaz em situações episódicas.

Seria preciso revitalizar esse sentimento de pertença, sem, logica-
mente, contudo, ser tributário a nostalgias aprisionantes (retrato de um 
saudosismo nefasto quanto a uma “ordem perfeita” que jamais existiu). 
E sem ser partidário de uma realidade caótica repleta de (supostas) be-
nesses resultantes de uma completa ausência de regras ou regulações 
– dicotomia perigosa. Ainda com Bauman, podemos perceber que o 
sentimento de angústia diante desse deliberado esfacelamento de laços 
comunitários causa um padecimento raro de ordem sentimental714 que 
traz indícios de uma paradoxal necessidade de se (re)viver em esfera co-
munitária, ainda que de um ponto de vista com ares de simulacro. Ou 
seja: saudoso de algum nicho de estabilidade, o homem paradoxalmente 
se afasta cada vez mais de um seio “comunitário” genuíno para suprir 
essa necessidade com emuladores sabidamente falsários.

713   BAUMAN, Em Busca da Política..., pp. 24-55.
714   “O tipo de incerteza, de obscuros medos e premonições em relação ao futuro 
que assombram os homens e mulheres no ambiente fluido e em perpétua transfor-
mação em que as regras do jogo mudam no meio da partida sem qualquer aviso 
ou padrão legível, não une os sofredores: antes os divide e os separa. As dores que 
causam aos indivíduos não se somam, não se acumulam nem condensam numa 
espécie de ‘“causa comum”’ que possa ser adotada de maneira mais eficaz unindo 
as forças e agindo em uníssono. A decadência da comunidade nesse sentido se 
perpetua; uma vez instalada, há cada vez menos estímulos para deter a desinte-
gração dos laços humanos e para procurar meios de unir de novo o que foi rompi-
do” (BAUMAN, Comunidade..., p. 48).
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Ovídio Baptista da Silva vai além e especula sobre uma (mais gra-
ve) inapetência do espírito burguês-consumidor – que marca o “cidadão” 
desde a modernidade – para com questões que informam o “interesse 
comum” ou o “bem comum”: reunião infinita de interesses privados rela-
tivos ao bem-estar individual ou atomizado que solapam qualquer tipo 
de verificação de um “interesse” genuinamente público715.

Outra hipótese, com conclusões e contexto similares (embora 
com enfoque distinto), é dada por Maffesoli: o autor francês sustenta 
que em meio à própria desintegração aparente de estabilidades típica 
de uma era transmoderna, o homem segue readaptando ritos e práticas 
que – por outro lado – sustentam elementos comunitários e mesmo 
tribais. Nesse mister, especialmente a urbe segue (ou seguiria) permea-
da por valores selvagens, místicos, primitivos que sobrevivem transmu-
tados em sua forma, mas mantidos em sua essência (ainda que usual-
mente adormecidos).

O que os autores, ainda que em termos diversos e com apropria-
ções, conclusões e diferentes graus de visível pessimismo (Bauman e 
também sua leitura por Silva) e – pode-se dizer – “otimismo” ou rela-
tivismo (Maffesoli), parecem demonstrar, com intuito semelhante, é o 
fato de que a sociedade contemporânea: (a) é carente de manifestações 
comunitárias espontâneas e evidentes que se permeiem em práticas 
cotidianas e não excepcionais716 e (b) procura satisfazer em momentos 
emergenciais e em eventos catárticos (mesmo involuntários) essa neces-
sidade dolorida de comunhão de sentidos e valores que fora expulsa de 

715   SILVA, Processo e Ideologia..., p. 309).
716   “A característica essencial da modernidade foi sem dúvida ter “domesticado” o 
homem, ter racionalizado a vida em sociedade. Inútil voltar às análises feitas nesse 
sentido. No entanto, não ressaltamos o suficiente que essa “curialização” conduziu 
a uma assepsia da vida social. Isto mesmo é o que chamei de “violência totalitá-
ria”: um corpo social totalmente desresponsabilizado que perdeu seus modelos, seus 
mecanismos de defesa, e que se tornou incapaz de resistir às agressões internas ou 
externas. Essa é uma sociedade sem riscos que perde a sede de viver e que perde 
também a capacidade de lutar contra esse risco maior que é o tédio” (MAFFESO-
LI, Michel. O instante eterno. O retorno do trágico nas sociedades pós-modernas. 
Trad. Rogério de Almeida e Alexandre Dias. São Paulo: Zouk, 2003. p. 140).
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sua vida “normal”. Daí o discurso pela “segurança pública” para o exem-
plo trazido por Bauman, e uma visível “tribalização” ritual identificável 
em algumas práticas cotidianas – como que potencializada por essa fu-
gaz “comunhão” – para Maffesoli717. Não se pode olvidar igualmente dos 
efeitos (principalmente quanto às ditas “adesões mais desarrazoadas” 
às quais se paga tributo intelectual e social) e de um ethos (ou ruína de) 
típico da era que Lipovetsky batiza de “do vazio”718.

O sentimento social de partilha de interesses comuns e “causas” 
é, na sociedade dos desníveis éticos contemporâneos, tristemente expe-
rienciado em seu ápice apenas em movimentos massificados que, ou re-
metem a uma acefalia política fascista multitudinal, ou igualmente a um 
clímax festivo (até mesmo no momento crucial da grande tragédia ou 
catástrofe). A pós-modernidade gerou a colateralidade do arrefecimen-
to ou da extinção de um comunitarismo cotidiano, e, em alguns casos, 
de suas simples possibilidades de existência. 

É inútil lutar contra o fato de que a realidade jurídica (e dessa ma-
neira a realidade do próprio sistema jurídico-penal como um todo) está 
imune a essa que se mostra uma das grandes características sociocultu-
rais e históricas desse tempo: a balança (constantemente desequilibra-
da) entre segurança(s) e aventura(s). Ou entre o planejamento da razão 
calculadora e o improviso da anima sensível. 

A visão jurídica do mundo – naturalmente dotada de um grau de 
onipotência bem conhecido – insiste que seus mecanismos, símbolos e 
institutos não possam ser, em boa parte, mais do que metáforas e me-
tonímias de uma realidade mais abrangente que deixa representantes 
simbólicos em várias esferas da vida social. Elementos cotidianos que 
ganham ares da(s) ideia(s) que circunda(m) um momento no curso his-
tórico, sem sequer perceber o quanto têm a dizer e o quanto são, na 
verdade, parte de um contexto.

O ganho possibilitado pelo cada vez mais veloz rompimento de al-
gumas amarras estáticas “modernas” trouxe um abandono nada gradual 

717   MAFFESOLI, Michel. A sombra de Dionísio. Contribuição a uma sociologia da 
orgia. São Paulo: Zouk, 2005. p. 149.
718   LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. A moda e seus destinos nas so-
ciedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 264.
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de possibilidades e elementos. É essencial que o jurista (e em especial 
o processualista) tenha como agenda a noção do câmbio de padrões de 
relações humanas que, traduzidas ou codificadas juridicamente ou não, 
podem ser matéria-prima de jurisdicionalização. O jurista (processualis-
ta) desatento ou que deliberadamente renegue essa conditio viverá em 
um anacronismo alienante que desdenha para com as condições neces-
sariamente cambiantes de seus instrumentos e para com a ação do pró-
prio tempo sobre elas719.

Seria possível pensar, comparativamente, o âmbito jurisdicional 
como nada mais do que a versão jurídica de uma relação ambivalente do 
homem (pós) moderno com o “espaço público”? Veja-se.

4.1.1  DE ESPAÇOS, MEDOS E RELAÇÕES: UMA JURISDIÇÃO PARA QUE(M)? 

Primeiramente é bom ressaltar que uma ampliação do conceito 
de “espaço público” para além de uma circunscrição meramente literal 
não é novidade e já foi mais bem explorada no pensamento e nas obras 
de vários autores de várias vertentes e áreas do conhecimento. Desde 
uma noção de “esfera pública” na primeira fase das investigações de 
Jürgen Habermas enquanto rede(s) e prática(s) comunicativa(s) e “am-
biente” político em si – como explica Jessé Souza720 – se pode perceber 
que não existe delimitação estanque (ou fácil) entre “setores”, uma vez 
que da liberdade pública não se pode dissociar a liberdade eminente-
mente privada e suas decorrências721. 

Evelina Dagnino traz visão diferenciada do termo, onde “espaço 
público” diz respeito a espaços simbolicamente assentidos de organiza-
ção política da sociedade civil que se oporiam ou fugiriam às agendas da 
política estatal. Nesse conceito, estariam englobados fóruns, conselhos, 
plenárias setoriais e participação popular coordenada em debates orça-
mentários, por exemplo722.

719   SILVA, Processo e Ideologia..., p. 300.
720   Cf. SOUZA, Jessé. A modernização seletiva. Uma reinterpretação do dilema 
brasileiro. Brasília: Editora UNB, 2000.
721   SOUZA, A modernização seletiva..., p. 60.
722   DAGNINO, Evelina (Org.). Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil. São 
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Ponto de vista que é extremamente caro – e passível de uma feliz 
acoplagem conceitual, aqui – é igualmente aquele trazido por Milton 
Santos, que focaliza a o conceito através de aportes profícuos para o 
debate sociopolítico e, por que não dizer, jurídico: ao deslocar o eixo 
do tema para uma geopolítica de contornos eminentemente críticos em 
relação à globalização, Santos traz à baila elementos que devem neces-
sariamente ladear o núcleo do “espaço público” como o nefasto agregar 
do status de “cidadão” a fatores como a (já referida) condição de “con-
sumidor”, a “inserção mercadológica” e a localização territorial filtrada 
por esses aspectos. O que chama de “direito ao entorno” (que abrange a 
construção de “espaço público” de certa forma) acaba esbarrando em si-
tuações como a transformação dos espaços físicos (e políticos, conceito 
correlato) em mercadorias (em sentido amplo), corroborando a situação 
de uma “nova” cidadania pautada pelas idiossincrasias pós-modernas723.

O termo “espaço público” geralmente ou é tomado conceitual-
mente enquanto condensação de manifestações políticas de vários 
graus (discurso público até como sinonímia para “interesse público” ou 
“comum”)724, ou mesmo literalmente, localizando verdadeiros espaços 
de afetação pública em sua categorização jurídica. 

A ideia aqui reside não em inventariar toda gama de noções dís-
pares e amplificadas que o termo “espaço público” comporta cientifi-
camente e sim evidenciar duas coisas: a possibilidade de pluralidade 
conceitual do termo para além de análises francamente textuais (que 
remetem a “espaço” e “público”, literal e fisicamente) e a inegável possi-
bilidade de se trabalhar a questão das relações humanas em sociedade 
tanto como elemento indissociável do “espaço público” em si quanto elas 
próprias como um “espaço” (público).

Nessa esteira (relações, interesses e trocas relacionadas ao “inte-
resse comum” enquanto “espaço” ou âmbito em si), é possível identificar 
nelas uma mesma gama de influxos e problemas advindos da condição 
pós-moderna sob a qual os próprios espaços ( físicos) estão, de certo 

Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 10. 
723   SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. pp. 47-48, 
especialmente.
724   SILVA, Processo e Ideologia..., p. 310-311.
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modo, subjugados. As relações públicas, sociais, humanas, nesse aspec-
to, podem ser vistas como mais uma instituição modelada nos moldes 
modernos que padecem com as fissuras da unsicherheit e veem abalada 
sua solidez e modificados os seus contornos diante de novas realidades 
e cosmovisões.

A noção de “espaço público” constituído necessariamente por re-
lações (ou pela possibilidade delas) e das relações elas próprias enquanto 
identificadas com esse conceito, brinca com uma profanação do concei-
to (que focaliza o espaço – físico – público em si), quando traz uma visão 
reformada ou adaptada que amplia seu leque conceitual, como nos diz 
Hayward725, e mais diretamente Tangerino: 

[...] não basta o espaço público. É preciso que a comunidade 
perceba tanto o espaço como ela própria como sendo públi-
cos, no sentido de agentes que ocupam aquela arena de con-
vívio e construção democrática da cidade726.

A pauta do debate proposto demonstra sua pertinência diante 
da própria noção de revitalização (espacial e, por que não, filosófica) 
dos “espaços públicos” enquanto o nicho, por excelência, da experiên-
cia comunitária a ser resgatada. O “espaço público” é tanto o espaço 
físico literal quanto a relação nele apresentada (sem a qual o caráter 
do mesmo perderia o sentido). É o habitat comunitário onde se dão os 
contatos e fricções imprevisíveis que animam a vida e a experiência 
vivida – e é nessa imprevisibilidade que reside o cerne de sua própria 
essência: ele é “espaço público” assim o sendo, jamais “em tese”. O “es-
paço público” em questão não pode assim o ser como meramente a 
descrição fotográfica de um ambiente necessariamente físico. É, sim, 

725   “Cultural activities form an integral component of the socially constructed lan-
dscape by acting as channels of discourse, sometimes symbolic and sometimes 
concrete, that mediate ”people’s relationship with their surroundings and allow 
opportunities to consider, contest, and come to terms with economic, political 
and social aspects of place” (HAYWARD, Keith. Space – The Final Frontier: Cri-
minology, the City and the Spatial Dynamics of Exclusion. In: FERRELL, Jeff; 
HAYWARD, Keith; MORRISON, Wayne; PRESDEE, Mike. Cultural Criminology 
Unleashed. London: GlassHouse Press, 2004. p. 159).
726   TANGERINO, Crime e Cidade..., p. 157.
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uma representação que une, torna indistinto disso, o caráter de rela-
ções sociais que ali se apresentam (e que fazem desse “espaço” algo 
verdadeiramente “público”, em último grau). E como dado inseparável 
da noção de “espaço público” essas relações travadas são consideradas 
hipóteses moleculares e assim integrantes desse “espaço”, sendo elas 
próprias partículas desse “espaço”, igualmente. No “espaço público” 
convivem destinação planejada (em termos) e um alto grau de impre-
visibilidade que lhe faz existir “no mundo”.

Essa imprevisibilidade, no entanto, é custosa e, para muitos, ca-
rece de regulação e cuidados com um único fim: evitar a incerteza e a 
insegurança oriundas de um caráter inteiramente “livre”.

Há muito mais para se discutir diante de um parque gradeado ou 
de uma esquina vigiada por câmeras do que reles questões imediatas 
de população em situação de rua dormindo em bancos ou de índices 
locais de “furtos” (para além do interesse político-criminal e do grau de 
intervenção jurídico-política que eles sugerem). Há, sim, um elemento 
de um momento histórico e cultural que precisa ser focalizado727: vive-se 
na era do embate entre o controle e o improviso, entre a previsibilidade 
cartesiana e a incerteza relativista, entre noções revisitadas de discipli-
na e “liberdade”. Entre um funcionalismo conformado e uma para-fun-
cionalidade perturbadora. E mais: vive-se na era em que um estranho 
câmbio se verifica na própria necessidade de temperar as “seguranças” 
com uma dose de “aventura” que forneça energia na mesma proporção 
em que não gere os riscos de um aventurar-se real (cuja marca é a impre-
visibilidade extrema ou total).

Pensar que a seara jurisdicional como algo que não sofre os influ-
xos de toda(s) essas(s) insegurança(s) da pós-modernidade e que não 
deve ser analisada conjuntamente a esse panorama de obsessivo em re-
lação à segurança728 (sentidos amplo, e também estrito) é um equívoco 
evidente, e um paradoxo.

727   JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. 3. ed. Trad. Carlos S. Mendes 
Rosa. São Paulo: Martins Fontes, 2011. pp. 29-31.
728   “Paradoxalmente, o medo e a insegurança neste período democrático permitem 
ao Estado medidas simbólicas cada vez mais autoritárias, leis cada vez mais pu-
nitivas, legitimadas por demandas sociais de proteção reais e imaginárias, prin-
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“Espaços públicos” dotados de uma funcionalidade de rigor aus-
tero, excessivamente vigiados, duramente aplacados por normativida-
des relativas ao seu uso, incompatíveis com circunstâncias fortuitas, 
casuais, para-funcionais ou mesmo emotivas são a marca de um mo-
mento histórico e cultural que é peculiar – e são exemplos palpáveis do 
nível em que estão também as relações político-sociais em todas suas 
formas. O uso festivo, não programado, alheio a expedientes de “nor-
malidade”, esquivo quanto às regras básicas e caótico de um “espaço 
público” também dá exemplo profícuo: é outra metáfora interessante, 
desta vez quanto à intolerância (ou o receio) de o choque de ordem 
descobrir novas possibilidades para além das previsões racionais, mo-
deradas, quantificadas e tranquilas. 

Assim como em relação aos “espaços públicos”, o âmbito jurisdi-
cional está ligado à mentalidade que (sub-repticiamente ou mesmo assu-
midamente, enquanto “bandeira”, em alguns casos) fomenta uma “tecno-
logia de exclusão social”729 (no caso, mais grave: social, política, espacial, 
estereotípica), estratégias que, como nos dizeres de Caldeira, tanto sim-
bólica quanto materialmente, “operam de forma semelhante: elas esta-
belecem diferenças, impõem divisões e distâncias, constroem separações, 
multiplicam regras de evitação e exclusão e restringem movimentos”730.

cipalmente da elite. Além disso, justificam a criação de empresas de segurança e 
o apoio à privatização da polícia. [...] A cultura do medo que se criou em torno da 
criminalidade provoca um generalizado desejo de punição, uma intensa busca de 
repressão e uma obsessão por segurança. A lei passa a ser a “tábua de salvação” da 
sociedade e, quanto maior for a sua dureza, mais satisfeita ela estará. Além disso, 
todos os programas e notícias que lidam de forma direta com esse pânico passam 
a ser produtos muito consumidos e por isso muito divulgados, aumentando ainda 
mais o próprio alarme. A segurança torna-se plataforma política e algumas vezes 
a causa da derrocada de um governo. A promessa é sempre repressão” (PASTANA, 
Débora Regina. Cultura do Medo – Reflexões sobre Violência Criminal, Controle 
Social e Cidadania no Brasil. São Paulo: IBCCrim, 2003. pp. 97-98).  
729   PASTANA, Cultura do Medo..., p. 68.
730   “This symbolic reordering is expressed in very simplistic terms, relying on the 
creation of clear-cut oppositional categories, the most important of which are good 
and evil. Like other everyday practices of dealing with violence, crime stories try 
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No plano das ideias, e somente nele, a cidade futurista imaginada 
pelo Plan Dictateur (o nome ironicamente revela muito) de Le Corbusier 
trazia consigo uma “perfeição” funcional como um espaço coordenado 
e asséptico, que na verdade revelava, segundo Bauman731, uma vontade 
de que “a surpresa e o acidente fossem eliminados e ao qual não pudessem 
voltar”. Desespero diante de conter o inapreensível: o acaso. O elemento 
fortuito e não planejado. Desespero moderno da impossibilidade teóri-
ca de abranger tudo.

A disposição “estética” da crise hoje vivenciada se faz presente no 
exemplo usado, que igualmente tranquilamente pode ser ampliada para 
um panorama geral. Não se quer aqui extrapolar o grau e as possibilida-
des da presente incursão para um debate aprofundado na agenda das 
teorias, dados e discursos relativos aos “espaços públicos” em si, como 
“objeto” do presente trabalho que não são. A riqueza conceitual da metá-
fora, contudo, é vasta para ser desperdiçada. 

Esvaziamento e degradação generalizada do “compartilhamen-
to” público e seus símbolos (literais ou não) retiram dos próprios uma 
possibilidade fértil de noção de “publicidade” em si, e acabam se conver-
tendo em território estéril para a fortificação dos laços comunitários 
(sociais e psíquicos) almejada. Rotinas e formas de lidar socialmente 
mudam no mesmo passo em que cosmovisões vão se alterando no pa-
radigma de uma vida social “cercada” (ou cerceada): não só padrões 
de “segurança” (em um sentido literal) se modificam com esse novo 
modelo de mediação de relacionamentos e interações: transformam o 
panorama do entorno, afetam gestos e costumes, invariavelmente as 
relações entre os convivas e as várias acepções do uso dos espaços732. 

to recreate a stable map for a world that has been shaken. These narratives and 
practices impose partitions, build up walls, delineate and enclose spaces, establish 
distances, segregate, differentiate, impose prohibitions, multiply rules of avoidan-
ce and exclusion, and restrict movements” (CALDEIRA, Teresa P.R. City of walls: 
crime, segregation, and citizenship in Sao Paulo. Berkeley/Los Angeles: Univer-
sity of California Press, 2000. p. 20).
731   BAUMAN, Zygmunt. Globalização. As consequências humanas. Rio de Janei-
ro: Jorge Zahar Editor, 1999. p. 51.
732   “The everyday routines of those who inhabit segregated spaces-guarded by 
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Um perfeccionismo técnico, planejado e conceitual, igualmente mata 
as possibilidades de “vida”, substancialmente, de um “lugar”. Na era 
do já mencionado embate, a tendência geral é se manter em um ponto 
de equilíbrio que aproveite o tanto de segurança e o tanto de aventura 
passíveis de não gerar uma mortificação por excessos de um e outro. O 
desafio é posicionar o fiel da balança na medida certa de ousadia que 
mude o panorama sem destruí-lo.

Uma coisa parece certa: a gangorra entre um “publicismo” e um 
“privatismo” parece descompensada na medida em que se exige de um 
e de outro, responsabilidades e cumprimento de expectativas trocadas. 
Enquanto o estado passa a ser um administrador dos aspectos sociais 
e dos reconhecimentos mais básicos relativos às relações cotidianas, a 
“comunidade” e seus valores correlatos passa a ser um pastiche passível 
de aquisição monetária.

Em todos os aspectos da vida política se verificam traços dessa 
“nova” estratégia de lida com a “publicidade”: o encastelamento, o en-
capsular das relações, dos interesses e dos medos em um ambiente de 
proteção análogo a uma redoma que visa afastar a surpresa, o incerto e 
lega para a “esfera” pública um vazio e/ou um desdém733. 

Que se pensem nas imagens de espaço físico, plástico, material, con-
jugadas em prol de abreviar (ou mesmo aniquilar) as possibilidades de re-
lação comunitária “pública” que têm se tornado cada vez mais frequentes e 

walls, surveillance systems, and restricted access-are quite different from, their 
previous routines in more open and mixed environments. Residents from all social 
groups argue that they build walls and change: their habits to protect themsel-
ves from crime. However, the effects of these security strategies go far beyond self-
-protection. By transforming the urban landscape, citizens” strategies of security 
also affect patterns of circulation, habits, and gestures related to the use of streets, 
public transportation, parks, and all public spaces. How could the experience of 
walking on the treets not be transformed if ”one’s environment consists of high fen-
ces, #medguards, closed streets, and video cameras instead of gardens and yards, 
neighbors talking, and the possibility of glancing at some family scene through the 
windows?” (CALDEIRA, City of Walls…, p. 297). 
733   JACOBS, Morte e Vida de Grandes Cidades..., p. 36.
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são igualmente fruto de uma era que teme as incertezas734. O homem parece 
ter se desacostumado a tal ponto com a comunidade que lhe foi subtraída 
que parece querer se ver livre de quaisquer choques iniciais que lhes sejam 
característicos (em que pese fantasie em relação a ela nos momentos catár-
ticos). O modus vivendi do homem no mundo de hoje não encontra melhor 
ambiente ilustrativo do que o paradoxo de lamuriar-se pela ausência dos 
valores comunitários e da unidade tranquilizante que eles agregam, ao mes-
mo tempo em que demonstra inaptidão para o acaso e temor diante da in-
certeza que lhes são coligados. Resta, pois, simular espaços “comunitários” 
contraditoriamente planejados, relações aparentemente “comunitárias”, 
certezas programadas e outros artifícios que deem conta do problema. Não 
se pode excluir da pauta jurídica as incontáveis relações semelhantes que 
se formam igualmente entre esse modus vivendi, as diretrizes e condições 
sociais que o formam e os valores culturais que o informam.

Basombrío (e as “novas relações excludentes” surgidas com a for-
matação dos espaços urbanos hodiernos)735 e Tangerino (e as “não pos-
sibilidades” relacionais oriundas da “vida expressa”)736 – e o próprio 

734   TANGERINO, Crime e Cidade..., pp. 152-153.
735   “El hecho de que un sector de la población pueda garantizar su seguridad por fue-
ra de los servicios públicos que el Estado provee gracias a los recursos que posee, se 
convierte en un factor adicional de división de la sociedad, desigualdad y exclusión. 
Todo lo anterior agudizado por el hecho de que los esquemas de seguridad privada 
incluyen de manera regular cierre de vías públicas para hacer barrios protegidos, a 
los cuales sólo se puede acceder con permisos especiales, generando un nuevo tipo 
de relaciones sociales excluyente” (BASOMBRÍO, ¿Que Hemos Hecho?..., p. 40).
736   “A crescente tensão entre os bairros abastados e os periféricos alimenta ainda 
mais a sensação de segregação urbana. Teresa Caldeira, em sua obra Cidade de 
Muros, explicita esse processo de formação de enclaves urbanos, ou seja, cons-
truções inspiradas pela sensação de insegurança, voltadas ao isolamento dos 
amedrontados. Surgem assim condomínios fechados em todas as partes da cida-
de, inclusos bairros periféricos, substituem-se as ruas de comércios por shopping 
centers, abandona o precário sistema de transporte coletivo para a utilização 
de veículos particulares, não raro blindados. As construções viárias são sempre 
inspiradas em corredores que levam mais rapidamente o cidadão motorizado a 
sua residência com a menor interação possível com o quadro urbano” (TANGE-
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Bauman (explicitando as relações sociais pautadas por uma “economia 
dos medos”)737 – conseguem de modo certeiro identificar nuances so-
ciais e políticas desse panorama de incertezas em meio ao próprio de-
senvolvimento da vida cotidiana: o que mais seria o reflexo preciso da 
desistência em relação ao(s) “espaço(s) público(s)” e de uma busca (de-
turpada) por uma experiência comunitária (artificial) do que a estética 
condominial “murada” e sua criação de enclaves planejados? O que esse 
modus vivendi do século XXI tem a dizer ao jurista e à concepção proces-
sual de gestão de relações “jurídicas”? Qual o exemplo aproximado que 
se poderia ter em relação a um ambiente público em que as demandas 
devam ser necessariamente coordenadas por uma série de regras que 
tanto lhes “organizam” as disfunções quanto lhes coíbem o improviso?

Frente à “indiferença”, ao “diálogo”, à “autotutela” e a uma “auto-
composição” como vida in natura das relações sociais, tem-se um exer-
cício jurisdicional que pode tanto atuar como um guardião zeloso em 
relação à área demarcada para o nicho ecológico das espécies, ou como 
um escudo protetor que mantem a vida “selvagem” afastada e a impe-
de de causar “perturbações” desregradas. Aprimorando a alegoria do 
“muro”, poder-se-ia usar igualmente a imagem do “circo”, onde animais 
selvagens aparecem dopados e deslocados de seus hábitos – tolhidos de 
sua agressividade tanto quanto de sua majestade.  

O “deus” da segurança jurídica morreu lentamente como o “deus” 
da razão moderna de Nietzsche, e o problema é a ponte entre o delírio 
saudosista covarde e a sabida necessidade do passo adiante. Na era dos 
simulacros, o homem fica, a seu modo, com ambos: 

A “morte de Deus”, que de certo modo representou a descen-
tralização do “projeto europeu”, abriu a possibilidade de uma 

RINO, Crime e Cidade..., pp. 151-152).
737   “Cada fechadura suplementar na porta de entrada, em resposta aos insisten-
tes alertas sobre desenfreados criminosos de aspecto estrangeiro, ou cada nova 
revisão da dieta, em resposta ao “pânico da comida”, faz surgir um mundo mais 
desconfiado e medroso, e induz ações defensivas posteriores que – hélas – terão 
inevitavelmente o mesmo efeito. Nossos medos são capazes de se manter e se re-
forçar sozinhos. Já têm vida própria” (BAUMAN, Zygmunt. Confiança e Medo na 
Cidade. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. p. 31).
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visão de mundo pós-ideológica e multifacetada, capaz de se 
mover, de forma desenraizada, da filosofia para o mito tribal, 
da ciência natural para o taoísmo. Capaz de enxergar, pela pri-
meira vez, através de olhos caleidoscópicos como os olhos de 
algum inseto dourado, cada faceta apresentando a concepção 
de outro mundo inteiramente diverso. Mas essa visão foi alcan-
çada às custas de se viver numa época na qual a velocidade e o 
“fetichismo da mercadoria” criaram uma unidade tirânica que 
tende a ofuscar toda a diversidade cultural e toda a individuali-
dade para que “todo lugar seja igual ao outro”738.

A comparação é perfeita no instante em que, ao fim e ao cabo, 
se está buscando debater, entre outras coisas, o quanto “planejada” e 
minuciosamente regrada deve ser a vida em si, as relações e suas cir-
cunstâncias: seria ousado pensar que, assim como a cidade planejada e 
vigiada – uma Alphaville, de Godard, ou mesmo uma nação sitiada por 
um grande irmão como na distopia de Orwell –, é a negação cotidiana 
da vida em seu mais puro âmago, a jurisdição seria a negação final e 
grandiosa (e em parte necessária) das relações humanas? O controle su-
premo. A mitologia estatal que reside na desgastada – porém “infalível” 
– ideia de que é preciso que se retire do homem a ingerência sobre uma 
boa parcela de suas relações mundanas, dada sua visível inaptidão para 
lidar com as mesmas. 

Mais moderna do que nunca, a elegia da jurisdição como método 
“organizador” das relações humanas sempre foi a guardiã das próprias 
“acusações” disparadas contra si, e das respostas às mesmas: será mes-
mo que o que não faz parte do universo jurisdicional é uma ausência 
tal de regramentos e um sobrepujar sempre tão injusto de valores des-
coordenados que deve ser evitado ainda que em hipótese? Até onde as 
promessas jurisdicionais de representação de ideais democráticos em 
uma genuína esfera relacional “justa” já não se tornaram opacas e po-
dem figurar no rol das promessas que sofreram uma paralisia funcional 
em meio ao caos “inseguro” de nossa época?

Parece que a jurisdição, nesse cenário, traz a emblemática (e utó-
pica) função natural de um estado que existe para gerir interações como 
forma de lutar – inutilmente – contra uma série de desarmonias que é 

738   BEY, T.A.Z. – Zona Autônoma Temporária..., pp. 27-28.
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componente intrínseca do próprio conceito de “sociedade” e de sua vi-
sualização pós-moderna739.

Inaptidão como dado. Imprescindibilidade do “controle” como 
um dado. Necessidade de regrar os traumas e encontros como um dado. 

Que rolem os dados.
Que não se procure desvirtuar a constatação igualando-a a uma 

espécie de ódio desmedido à existência jurisdicional que nega sua legi-
timidade em prol de uma “apoteose do privatismo”740 que, na realidade, 
anda na contramão: o extremo privatismo e o extremo publicismo cami-
nham juntos encobrindo noções necessárias de “espaço público” e “in-
teresses comuns” que se visam, ao contrário, fortalecer e fazer ressurgir.

Seria, nesses termos, o controle jurisdicional das relações mundanas 
nos moldes dispostos uma rubrica tão indispensável como sempre assim 
pareceu e se afirmou – ou é como Zaffaroni et al. supõem741, uma imposição 
teórica confortável e estabilizadora que se sustenta tanto na falta de alter-
nativas mais articuladas quanto no medo das próprias alternativas? 

Sublime constatação: o formato do ambiente relacional media-
do por contornos pré-estabelecidos, por exemplo, possibilita, encoraja, 
cria, molda ou, mesmo, restringe certas práticas de convivência: em al-
guns “mundos”, a garantia de não morrer de inanição redunda em mor-
rer “de tédio” dado o nível de (tentativa de) orquestração do curso dos 
acontecimentos742. 

E a pax perpetuae, inegável, tem mais de morte do que de vida.

4.1.2 JURISDICIONALIDADE: ENTRE NECESSIDADES POLÍTICO-CRIMINAIS E MANUTENÇÃO DE 
CRENÇAS E SEGURANÇAS PERDIDAS

A experiência de “comunidade” do ponto de vista literal vai supri-
mida, tanto quanto do ponto de vista sociocultural, pelas mazelas de 
um mundo que já não a consegue comportar enquanto dado de “norma-

739   ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janei-
ro: Jorge Zahar, 1994. p. 20.
740   DAMASKA, Las caras de la justicia y el poder del Estado..., p. 134.
741   ZAFFARONI; BATISTA; ALAGIA; SLOKAR. Direito Penal Brasileiro, v. 1..., p. 385.
742   FERRELL, “Tédio, Crime e Criminologia...”, p. 342.
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lidade” (e que viu a individualização, moderna, “triunfar”743). Vai supri-
mida pelos elementos derivados dessa própria “nova” vida – refletidos, 
por exemplo, em moradias, prédios, vias e locais em geral “mais confiá-
veis”, que idealizam uma assepsia que oferta, em troca da velocidade, da 
praticidade e de um resgate das (várias) segurança(s) perdida(s)744.

Não se pode negar que o âmbito jurisdicional também é elemento 
desse caldo cultural e também assim vai condicionado pelo “zeitgeist”: 
entre os fatores que acarretam na inflação da malha do sistema jurídico-
-penal, não só fatores concretos ou estatísticos, mas também elementos 
condicionantes de (alguma) certeza/tranquilidade e regramento como 
resposta ao excesso de imprevisibilidade corporificado na violência e no 
desvio. Com a promessa de segurança ofertada pelo reparto jurisdicio-
nal, a essência viva dessa “propriedade” (original) das partes, o confli-
to, é subtraída. E seu imenso valor simplesmente implodido em prol de 
uma conformação com ares do lendário “leito de procusto”745.

743   “A proximidade já não garante a intensidade da interação; e o que é mais grave, não 
se pode confiar na duração de qualquer interação que surja na base da proximidade, 
e inscrever as expectativas de uma vida individual na perspectiva de sua longevidade 
já não é um passo óbvio ou sensato. Na ausência de uma base comunitária para as 
comparações, a “privação relativa” perde muito de seu sentido e muito do papel que 
desempenhou na avaliação do status e na escolha de uma estratégia de vida. Acima de 
tudo, sobrou pouco de sua outrora poderosa capacidade de geração de comunidade. 
A percepção da injustiça e das queixas que ela faz surgir, como tantas outras coisas 
nestes tempos de desengajamento que definem o estágio “líquido” da modernidade, 
passou por um processo de individualização” (BAUMAN, Comunidade..., p. 79).
744   “Todos sabem que viver numa cidade é uma experiência ambivalente. Ela atrai 
e afasta; mas a situação do citadino torna-se mais complexa porque são exata-
mente os mesmos aspectos da vida na cidade que atraem e, ao mesmo tempo ou 
alternadamente, repelem. A desorientadora variedade do ambiente urbano é fon-
te de medo, em especial entre aqueles de nós que perderam seus modos de vida 
habituais e foram jogados num estado de grave incerteza pelos processos desesta-
bilizadores da globalização. Mas esse mesmo brilho caleidoscópico da cena urba-
na, nunca desprovido de novidades e surpresas, torna difícil resistir a seu poder de 
sedução” (BAUMAN, Confiança e Medo na Cidade..., p. 19).
745   “I have in mind the formulation “conflicts as property”. It is the conflict itself that 
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Tudo isso ladeado, friccionado e potencializado por uma carteira 
fantástica de medos “pós-modernos” advindos justamente de uma expe-
riência relacional humana massiva com ares de aventura “perigosa” ou 
inebriantemente “arriscada”:

[...] perseguimos objetivos vicários, úteis para descarregar os 
excessos de um medo cujo desaguadouro natural está fecha-
do e para encontrar algum objetivo improvisado, que consiste 
em tomar complexas precauções contra o fumo, a obesidade, 
o fast food, o sexo sem proteção ou a exposição aos raios sola-
res. Aqueles que têm condições tentam se proteger contra o 
perigo – difuso, mas onipresente, visível ou invisível, manifesto 
ou pressentido, conhecido ou desconhecido, entrincheiram-se 
atrás de muros, multiplicam as câmeras nas vias de acesso aos 
apartamentos, contratam guardas armados, compram carros 
blindados (como os famigerados SUV – Sport Utility Vehicle), 
usam roupas protegidas (como os tênis de skate com grossas 
solas vulcanizadas), ou recebem aulas de artes marciais746.

O mercado do medo encontra um desaguadouro na jurisdição 
(sumamente na jurisdição penal e no aparato político-criminal estatal 
relativo à esfera prescritiva ou punitiva do sistema jurídico-penal), igual-
mente para além da mera literalidade. Sensivelmente em países peri-
féricos – e muito visivelmente na América Latina pós-períodos ditato-
riais enfrentados no século XX – essa literalidade é elemento visível com 
o recrudescimento de elementos do sistema jurídico-penal no que diz 
respeito principalmente a altos índices de encarceramento/persecução 
e ampliação da malha de normas incriminadoras e suas penas: não há 
como ignorar que a complexidade social pós-moderna ganha aqui con-
tornos incomensuráveis potencializados tanto pela multiplicidade cul-
tural quanto pelo desnível socioeconômico.

represents the most interesting property taken away, not the goods originally taken 
away from the victim, or given back to him. In our types of society, conflicts are more 
scarce than property. And they are immensely more valuable” (CHRISTIE, Nils. 
“Conflicts as Property” in British Journal of Criminology, Delinquency and Deviant 
Social Behavior, v. 17, n. 1. Oxford: Oxford University Press, 1977. p. 7).
746   BAUMAN, Confiança e Medo na Cidade..., p. 30.
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Vive-se em um mundo onde distorções curiosas engendradas por 
uma vida mediada por diversas faces de um mesmo medo diuturno e 
por uma ótica consumista da realidade deturparam inteiramente o sen-
tido do lema que constituiu politicamente o ocidente contemporâneo 
e de quem a conjuntura atual ainda é descendente direta ao ponto de 
guardar marcas de semelhança fenotípica: o liberdade, igualdade e fra-
ternidade compositor da trindade estampada na bandeira francesa (re-
presentando respectivamente os poderes legislativo, executivo e o povo, 
ou, também na ordem respectiva do azul, branco e vermelho, as cores 
com as quais cada palavra do lema se une às demais) tem cada vez mais 
ares de slogan e as cores vivas ganharam tons opacos. 

Como pondera Umberto Eco, a liberdade atinge um aroma essen-
cialmente individualista, mesquinho (e pouco libertário) em uma era em 
que as pessoas julgam – com revolta e assombro – estar sendo tolhidas 
dela mais quando são obrigadas a pagar impostos ou a respeitar regras 
de trânsito747 do que quando a mão estatal se apodera das possibilida-
des e dos fluxos da vida. Desvalor da fraternidade em um mundo onde 
a luta por liberdade ou virou uma luta “privatista” por liberdades adqui-
ríveis, ou uma “liberdade” como sinônimo de exclusão (os “livres” para 
consumir o são também para rejeitar, etiquetar, catalogar, discriminar). 
Escárnio da fraternidade em um mundo em que a igualdade não é “bran-
ca” como a paz, e sim pálido reflexo inverso: recusa de cores e valores.

As relações e choques interpessoais abrem triste brecha na es-
cuderia do egoísmo para se legar ao estado a oportunidade de mediar 
(melhor: se apropriar) qualquer tipo de relacionamento que fuja aos 
padrões do “cálculo” de vantagens/desvantagens sociais: o homem indi-
vidualizado de uma era “líquida” vê paulatinamente seu desejo por “se-
gurança” em variados prismas e em variadas searas sobrepujar qualquer 
possibilidade de aprendizado e/ou enfrentamento. 

Uma “liberdade” para relações sociais pautadas pela lógica do 
“consumo”, da “segurança”, da “previsibilidade”, deve ser garantida à cus-
ta de uma supressão de liberdade e suas possibilidades inegavelmente 
traumáticas (em potencial), mas evidentemente constitutivas e abertas 

747   ECO, Umberto. “O Sr./Sra. Tomaria a Bastilha?”. A Revolução Francesa. 1789-
1989. São Paulo: Editora Três, 1989. p. 156.
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para novos olhares, possibilidades e valores. Apenas uma acepção de 
“liberdade” lamentavelmente triunfa pautada por uma sociabilidade 
que se traduz em individualidades (e individualismos) atomizados que 
entram em contato por cada vez mais critérios de pura conveniência: “O 
desvanecimento das habilidades de sociabilidade é reforçado e acelerado 
pela tendência inspirada no estilo de vida consumista dominante, a tratar 
outros seres humanos como objetos de consumo e julgá-los, segundo o pa-
drão desses objetos, pelo volume de prazer que provavelmente oferecem e 
em termos de seu ‘valor monetário’“748.

Seria fácil fazer a conexão diretamente relativa à questão da “se-
gurança” pública (e de forma mediata ao processo penal) em relação a, 
por exemplo, uma norma punitiva ou à atuação dos órgãos policiais os-
tensivos. A proposta, no entanto, é elevar o grau de reflexão: pode-se 
pensar o próprio sistema jurídico-penal, mais, a própria jurisdição, como 
um elemento que se arvora de um sentido social enquanto crente em 
sua própria capacidade de (a) redutor efetivo de complexidades sociais 
e, (b) como um sistema apto a garantir ao cidadão alguma parcela da 
segurança que lhe foi subtraída na era “líquida”.

Crença na jurisdição em dois gumes. Como resposta ao(s) 
“medo(s)”: evidente. Como ela própria um medo ou efeito do medo: dolo-
rosa ferida narcísica da ordem jurídica.

Rodrigo Azevedo comenta isso na perspectiva de uma tentativa 
de “estabilização de expectativas”: incapaz de atender as demandas exa-
geradamente absorvidas, o Estado em sua configuração atual cada vez 
mais demonstra necessidade de exacerbar o controle formal/jurídico-
-penal para compensar déficits em outras searas de atuação que igual-
mente dizem respeito às tensões sociais e a seu caráter conflitivo749. 

748   BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido. Sobre a fragilidade dos laços humanos. 
Trad.: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. p. 45.
749   “O Estado, ao reduzir a sua atuação na garantia dos direitos sociais, busca re-
forçar a sua legitimidade respondendo aos clamores sociais através da legislação 
penal, transformando a lei penal, de forma de intervenção subsidiária, na prin-
cipal forma de combate aos problemas sociais, ou de “estabilização das expecta-
tivas”, como preferem os teóricos sistêmicos” (AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli 
de. Criminologia contemporânea. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2008 (Currículo 
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Cada espaço perdido para a “informalidade” parece um espaço irrecu-
perável na guerra entre o feudo murado das certezas probabilísticas e a 
“selva” do improviso sem controle e sem chancela oficial.

Pensar nesses termos a questão das possibilidades de gestão relacio-
nal e sua acobertada ligação com a legitimidade jurídico-processual é uma 
opção que abre caminhos interessantes. É necessário o questionamento 
acerca do quanto se tem, hoje, mais uma jurisdição que, fomentada por um 
campo de normas penais demasiadamente expandido, e um sistema jurí-
dico-penal de essência interventora, visa “impedir” ou “refrear” interações 
do que uma jurisdição que esteja preocupada com os eventos nucleares do 
conflito a ser resolvido e as irradiações sociais do mesmo. Fazer a diferen-
ciação é salutar: na era da convivência entre a fuga de todos os riscos e trau-
mas com a iminência dos próprios, almeja-se uma atividade jurisdicional 
que calcule tanto o efeito (em tese, positivo) de sua intervenção reguladora 
sobre a realidade social quanto seu caráter “castrador” de fricções que exi-
bem o próprio âmago da vida social750.

Por isso, a constatação, logicamente, precisa ser mediada, no 
mínimo, pela assunção de que, dotada (certamente) de algum caráter 
de indispensabilidade (vez que sua simples supressão se mostra como 
proposta inconsistente sociologicamente e incongruente político-cons-
titucionalmente), a jurisdição precisa de uma transformação urgente em 
todos seus quesitos. Em especial na visualização “externa” de seu verda-
deiro papel: novos olhares e novas exigências políticas e sociais fazem 
com que seja imperiosa uma revisão (crítica) do sentido da atuação ju-
risdicional, suas possibilidades e seus rumos orientados751.

O constitucionalismo contemporâneo, mormente em países peri-
féricos, experimentou um resgate fundamental, tanto do papel da juris-
dição e do papel político do julgador em buscar a conformidade cons-

Permanente. Caderno de Direito Penal: módulo 4), p. 14).
750   “A relação entre os indivíduos e a sociedade é uma coisa singular. Não encontra 
analogia em nenhuma outra esfera da existência [...] Não se compreende uma me-
lodia examinando-se cada uma de suas notas separadamente, sem relação com 
as demais. Também sua estrutura não é outra coisa senão a das relações entre as 
diferentes notas” (ELIAS, A sociedade dos indivíduos..., p. 25).
751   SILVA, Processo e Ideologia..., p. 305.
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titucional-política da norma e sua aplicação quanto a necessidade de 
ser, ela própria (a jurisdição) um dos mais proeminentes agentes dessa 
atuação estatal estabilizadora (das “expectativas” sociais) ou redutora 
(de “complexidades”). Assim, não é de se estranhar que aqueles que se 
debruçaram sobre questões como a funcionalidade da jurisdição (to-
mando como exemplo singelo o Brasil no panorama político pós-1988), e 
mesmo a “instrumentalidade do processo”, enxergassem tanto nesse “pa-
pel” jurisdicional quanto em uma “substancialidade” processual um viés 
de atuação estatal de suma relevância (o que é mais do que inegável) e 
até mesmo imprescindível (o que é discutível).

A jurisdição (e o próprio constitucionalismo) surge aqui com um 
papel analgésico – um elemento que não convive com a ordem política 
sem degluti-la e não aceita interferências por ter se cristalizado como a 
única ou última salvaguarda possível para a gestão social. Ou, nas pala-
vras de Joel Birman:

Não obstante, existe uma evidente tendência internacional 
em pauta, qual seja, a que busca na ordem jurídica um supor-
te para se contrapor à fragilização do político, procurando 
situá-la num plano superior no campo da sociedade contem-
porânea. Como se o registro jurídico pudesse ser o contra-
ponto seguro para o desinvestimento do registro político [...] 
Pode-se depreender disso que a posição estratégica atribuída 
agora à ordem penal, no campo específico do desvio social 
é a contrapartida do lugar também estratégico investido na 
ordem jurídica no imaginário contemporâneo. Nos vazios 
produzidos pela retração do registro da política, a instância 
jurídica passa a inscrever-se de maneira fundamental no es-
paço social, redirecionando seus pontos de referência e sua 
geografia institucional752.

A postura teórico-prática em comento pode ser exemplificada em 
Dinamarco, quando coliga a necessidade de um intervencionismo estatal 
para o implemento provedor de que o Estado se arvora753, a uma ramifi-
cação disso que desagua como “função” principal do processo: “espelho 

752   BIRMAN, Joel. Arquivos do mal-estar e da resistência. Rio de Janeiro: Civiliza-
ção Brasileira, 2006. pp. 343-344.
753   DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., pp. 35-36.
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e salvaguarda dos valores individuais coletivos que a ordem constitucional 
vigente entende de cultuar”754. O perigo aflora: entre um intervencionismo 
“bem-intencionado” e a total transformação do exercício jurisdicional 
em uma espécie de simulacro que recai em mero “realizador” ideal do 
direito material, o caminho é curto. Como assevera Damaska, se um di-
reito processual “ativista” segue o direito substantivo como uma “som-
bra”, o direito substantivo, por sua vez, segue certas “políticas” de esta-
do de uma mesma forma, transformando o processo e seu arcabouço na 
“sombra da sombra” e nada mais755.

No que diz respeito à função de “salvaguarda”, não há nem pode ha-
ver nenhuma dúvida, diante de tudo o que não precisa ser reprisado em tor-
no da legítima instrumentalidade constitucional do processo, sumamente 
do processo penal – com Lopes Jr.756, por todos. Barreira definitiva de que 
não se pode abrir mão (nem teórica nem ideologicamente), sintetizada na 
constatação de Hassemer de que se deve denominar (oportunamente) o 
“direito processual penal” como “direito constitucional aplicado”757.

Uma fonte de preocupação, no entanto, é a visível nova versão 
de uma “hipertrofia material” do processo (como assim batizou Alcalá-
Zamora seguindo lição de Roberto Goldschmidt758), muito maior e mais 
despropositada: de “garantidor” dos preceitos constitucionais mais ca-

754   DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., p. 34.
755   DAMASKA, Las caras de la justicia y el poder del Estado..., p. 255.
756   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 90.
757   HASSEMER, Introdução aos Fundamentos do Direito Penal..., p. 172.
758   “El segundo de los factores a que hemos aludido, lo constituye la que Roberto Gol-
dschmidt llama, y con razón, ‘la moderna hipertrofia procesal’, frase que, en nuestra 
opinión, puede entenderse en sentido material y formal y que en ambos expresa la 
natural aunque peligrosa reacción de quien habiendo vivido hasta ayer en estado de 
servidumbre respecto del derecho sustantivo, ha logrado sacudirse su yugo e indepen-
dizarse por completo. Es el caso de los revolucionarios que al triunfar incurren en los 
mismos excesos del despotismo derribado, o el de la persona víctima de la usura, que, 
cuando se rehace, dedica su dinero al préstamo usurario. La hipertrofia material, que 
sin duda es a la que se refiere Goldschmidt, consiste en rebasar el área estricta del de-
recho procesal para invadir terrenos colindantes ” (ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, 
Estudios de Teoría General e Historia del Proceso, Tomo I..., p. 326).



415

CAPÍTULO 4

ros em democracia, o processo (e sua instrumentalidade, para alguns) 
passa a ser visto como um supedâneo máximo, integrante de uma “linha 
de frente” não de resguardas e/ou defesas, mas de implementos e propo-
situras da política constitucionalmente assentida.

De acordo com a lição de Damaska, o que parece haver em um se-
tor da doutrina pátria em relação aos temas abordados é uma estranha 
confusão conceitual: não raro, os partidários do publicismo processual e 
da instrumentalidade ativista tornam o processo como um campo ima-
culado onde esse mesmo publicismo parece ser o esteio geral para todas 
as considerações e para onde convergem todos os sentidos. E assim, esse 
caráter público tornaria diferenciada a noção dos “interesses” em jogo, o 
que representaria toda uma visão condizente e uma categorização dos 
mecanismos processuais para haver conformidade com a proposta. Isso, 
para certa parcela da doutrina brasileira, redundaria, por exemplo, em 
um maior raio de “atuação” jurisdicional, especialmente na verdadeira 
gestão do andamento do processo enquanto “prerrogativa”. Porém o que 
para o autor croata é uma obviedade, para outros é uma constatação 
maldita: é um dever lógico de uma visão “intervencionista” de proces-
so um controle rigoroso quanto à atuação (intervenção) estatal. Em um 
processo que visa “implementar políticas estatais de base”, a jurisdição 
não deve promover seu intervencionismo de modo desmedido, sob pena 
de trair seus ideais relativos à política de estado. Ou seja: o controle para 
com o intervencionismo nesse tipo de visão jurisdicional-processual de-
veria ser igual ou maior do que na perspectiva considerada “oposta”759.

Alguns parecem selecionar o aspecto de um intervencionismo pu-
blicista que lhes convém e passar alheios ao resto – no caso, ignorando 
as demais premissas que coadunam a ideologia almejada e pinçando 
dela apenas a possibilidade de uma ampliação desmedida dos poderes 
jurisdicionais em meio ao procedimento e só.

Sabe-se no que isso tudo pode redundar e/ou fomentar (como já 
explicitado no primeiro capítulo) em relação à atuação jurisdicional no 

759   “Es de sentido común que cuando la administración de justicia es un vehículo 
para la implementación de políticas, el Estado debe conservar la posibilidad de 
elegir se conviene activar el proceso” (DAMASKA, Las caras de la justicia y el po-
der del Estado..., p. 265).
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campo penal: uma visão de processo (penal, por exemplo) agindo como 
cega marionete de uma “política” criminal nefasta. Essa visão, bom sem-
pre lembrar, já fora terminantemente rejeitada.

Tanto que, na proposta de Dinamarco, a noção de “inafastabili-
dade do controle jurisdicional” não deve ser vista em uma perspectiva 
“acanhada e insuficiente” diante de uma postura necessariamente “so-
lidarista” do Estado diante de fatores como integração social e busca 
do “bem comum”760. Onde, no entanto, reside o limite dessa visão e do 
intervencionismo jurisdicional que a ela é simpático?

Se o objetivo é falar diretamente de uma “postura” tanto técnica 
quanto teórica de “orientação” para um processo aplicado em sintonia 
com valores políticos e sociais relativos a esse “bem comum” demo-
craticamente mediado pela ordem constitucional, não há o que acres-
centar. Porém se o que se está situando é uma nova funcionalidade 
processual (penal, aqui, no caso) para uma espécie de função ou instru-
mentalidade tendente a “realizar” política com o processo, a acepção 
pode se tornar periclitante: conforme também já fora abordado, su-
pra, o processo (penal) pode ser visto como um instrumento político-
-criminal. Desde que, claro, não se confunda isso com a ideia de que 
o processo possa estar meramente configurado “a serviço” (ou “a man-
do”) de uma ideologia política que desrespeite seus ditames essenciais 
nem possa ser instrumento de um tipo de pretensão desalinhada (nem 
no viés genérico, político, nem no campo teórico do direito processual 
com o equívoco da “pretensão punitiva”).

Se o processo penal possui alguma função político-constitucional 
a imantar sua real instrumentalidade, essa é aquela de proteção das ga-
rantias fundamentais plasmadas democraticamente. Visualizar no pro-
cesso um meio de fazer atuar outros interesses políticos e de com ele 
implementar, literalmente, política(s) via intervencionismo e, mais grave, 
ativismo jurisdicional deliberado, não pode estar em pauta.

Isso tudo passa, hipoteticamente, por um grau extremo, ingênuo, 
de confiança tanto na capacidade do processo enquanto instrumento, 
como no aparelho normativo e mesmo na lógica jurídica como um todo. 
Quando se passa a acreditar que o processo não é instrumento de vivi-

760   DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., pp. 340-341.
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ficação constitucional na casuística e, sim e mais do que isso, um ins-
trumento de destaque político em si (propor ou impor medidas políticas 
com o processo), todo cuidado é pouco. 

Como já se fez questão de situar, o papel do processo e da confor-
mação legal e teórica do direito processual são parte, sim, de uma esfe-
ra de política criminal por configurarem elementos próximos ao núcleo 
mais central do sistema jurídico-penal. Porém seu papel está resguarda-
do e sua esfera de atuação não extrapola (ou não pode extrapolar) sua 
funcionalidade essencial: o processo não deve implantar políticas via in-
tervencionismo, ele deve, sim, defender valores constitucionais (não raro, 
aliás, via um não intervencionismo esclarecido – como se pôde ver na 
crítica “político-processual” que James Goldschmidt faz ao magistrado 
excessivamente interventor, ou como se pode considerar na verdadeira 
“barragem” processual de um enquadramento típico apenas “formal”, 
consoante tópico imediatamente seguinte).

Crê-se que já se tem exposto tudo o que se poderia dizer sobre o 
equívoco da consideração – e máxime sobre a transposição processual 
penal dessa consideração – de que o processo é uma espécie de “ferra-
menta” que implica em proposituras de “pacificação social” e “bem-estar 
da sociedade” e que esse “bem-estar” é sempre “turbado pela existência 
de conflitos entre pessoas”761. Porém os alertas parecem ser de priorida-
de incessante, ainda. A “pacificação social” (em sentido amplo) pode até 
ser um dos objetivos mediatos a serem perseguidos pela jurisdição, mas 
jamais pode com ela ser confundida ou caracterizá-la, a menos que se 
assuma a bizarra versão de atuação jurisdicional enquanto ação de pro-
positura política em primeiro grau762.

Quando se propõe a noção de defesa da “paz social” sob o lema 
de “pacificar com justiça”763 (e o “com justiça” pode ser entendido tan-
to como critério qualitativo desse “pacificar”, como quanto – e a aí a 
crítica – defesa de uma “inafastabilidade” da jurisdição), pode-se estar 
incorrendo no grave equívoco de seguir crente: (a) na noção alienada de 
que a resolução de conflitos sociais pela via jurídica é sempre “melhor” 

761   CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, Teoria Geral do Processo..., p. 47.
762   MARINONI, Teoria Geral do Processo..., pp. 111-112.
763   DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., pp. 188-196.
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ou mais “eficiente” que outras764; (b) na ideia “moderna” de que o direito 
– como um todo, mas especialmente o penal – possui, aliás, esse condão 
de efetivamente “resolver” (em sentido amplo) conflitos e (c) de que o 
processo pode ser visto como uma espécie de plataforma de testes de 
proposituras políticas (no já explicado sentido de policy).

A confiança em uma mudança social comandada por uma pedra 
de toque eminentemente jurídica já é visivelmente anêmica. Em uma 
mudança jurisdicional através de uma “instrumentalidade” processual 
proativa e intervencionista, então, beira um ato incontido de fé (cujos 
efeitos nocivos se acoplado ao processo penal se crê que não de ex-
posição necessária por mais uma vez ao longo deste trabalho). Como 
sintetiza Novoa Monreal: 

O direito, hoje dominante, atua, em nossa vida social, como 
um verdadeiro freio às transformações sociais que parecem 
indispensáveis. E esse efeito provém não apenas de um pro-
cedimento de formulação de normas carentes de flexibilida-
de; cindindo em diferentes tendências e aspirações, porém 
com clara preponderância de suas estruturas mais tradicio-
nais; profuso até tornar quase impossível seu cabal conhe-
cimento; defeituoso, na forma; vastamente manipulado, nas 
teorias fundantes e na inspiração de seu conteúdo; avassala-
do por concepções ideológicas reacionárias, em tudo o que 
concerne a suas regras de mais efetiva e frequente aplicação, 
e transformado em instrumento de sacralização de graves 
distorções do funcionamento social765.

764   “No campo do processo penal (e de seus discursos de legitimação), é fácil per-
ceber as características dessa dogmática “fechada”: a) assume como indiscutível 
a função do processo penal como instrumento de pacificação social; b) valora 
sempre como positivos os efeitos do processo penal no plano real; c) considera as 
disfunções do processo penal como meros defeitos conjunturais; d) nega que suas 
premissas e mitos (construções argumentativas despidas de comprovação) sejam 
contrastadas por dados verificáveis; e e) se mantém imutável apesar das mudan-
ças sociais” (CASARA, MELCHIOR, Teoria do Processo Penal Brasileiro..., p. 11).
765   NOVOA MONREAL, Eduardo. O direito como obstáculo à transformação social. Trad. 
Gérson Pereira dos Santos. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1988. p. 175.
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Até porque, conforme avisam Casara e Melchior, especialmen-
te no caso da linha histórico-político-jurídica do Brasil, a maioria das 
“mudanças”, “viravoltas” e turn overs que (supostamente) ocorreram 
possuem a marca da orquestra: “transições” sociais que culminaram em 
novos “momentos” jurídico-políticos ou mesmo novas ordens jurídicas 
que “impulsionaram” câmbios sociais sempre tiveram por trás nuances 
de um cenário de interesse econômico uniformemente defendido pelos 
mesmos de sempre, amálgama de liberalismo totalmente colonizado 
por interesses conservadores e classistas766.

Logicamente, para os que militam na tese efetiva de que não há 
nada de errado nem de politicamente conveniente em relação à premis-
sa de o crime – em um dado momento histórico – passar em um toque 
de mágica a ser um ato de lesa majestade descaracterizado de um sen-
tido de conflito entre os envolvidos, nenhuma instabilidade à vista. A 
questão da “resolução” do conflito à moda estatal segue alvissareira. Aos 
demais, o recado há muito já fora dado767.

766   CASARA, MELCHIOR. Teoria do Processo Penal Brasileiro..., p. 17. 
767   “Partindo de conclusões oriundas de trabalho anterior, tem-se que o processo 
penal não apresenta condições de responder adequadamente aos conflitos cri-
minais, pois parte de premissa equivocada: baseado em teorias contratualistas, 
considera que o Estado é o principal ofendido com a prática de delitos e, por-
tanto, deve ser o responsável pela iniciativa de punir o infrator [...] Estruturado 
na racionalidade moderna, que tem nas ideias de universalidade, objetividade 
e igualdade as suas principais características, há muito o processo penal ignora 
a singularidade dos conflitos criminais e a impossibilidade de tratá-los de forma 
igualitária apenas a partir de classificações legais. Ao estabelecer que o que está 
em jogo não é um conflito, mas um delito, concretizado pela infração à norma 
legal e não pela produção de um dano a uma pessoa, a lógica moderna do pro-
cesso penal reduz a importância e a magnitude de um fato delituoso na vida das 
pessoas (em especial, das vítimas) e determina que o acontecido não é nada mais 
do que um fato típico, ilícito e culpável, que merece a reprimenda estatal por pre-
encher integralmente estes elementos” (ACHUTTI, Daniel. Justiça Restaurativa e 
Abolicionismo Penal: contribuições para um novo modelo de administração de 
conflitos no Brasil – (Tese de Doutorado apresentada à banca examinadora do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, da Faculdade de Direito 
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Frente a uma jurisdicionalidade e a uma “inafastabilidade do contro-
le jurisdicional” vistas enquanto garantias fundadas na premissa coligada 
ao “Princípio da Necessidade” na esfera processual penal, não há nenhu-
ma crítica que se possa fazer – e alarmante seria se o pudesse, pactuando, 
entre outras coisas, com uma ideia de acusação como “pretensão de pu-
nir” e com um total vácuo racional, político, jurídico, etc. Afinal a garantia 
da jurisdição “significa muito mais do que ‘ter um juiz’ [...]”768.

Seria contraproducente criticar pura e simplesmente a jurisdicio-
nalidade vista em um caráter substancial, tal significante de um pro-
cesso justo na regência do dirimir conflitual e da possibilidade de aces-
so aos tribunais, tão bem plasmada constitucionalmente. O “direito” a 
uma “proteção” judicial (no sentido da jurisdicionalidade), nesse sentido 
(que é conferido igualmente por Canotilho769) merece todos elogios: é 
dever jurisdicional a “proteção” a direitos dos particulares relativamente 
a ataques oriundos dos poderes públicos (lato senso) – bem como em 
questão de ataques/ofensas entre particulares em alguns contextos. A 
“garantia da via judiciária”, pois, diz respeito fundamentalmente a não 
barrar o acesso à jurisdição e, no plano qualitativo, a um processo en-
quanto instrumento de defesa e/ou “proteção”770.

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, como requisito par-
cial para a obtenção do título de Doutor em Ciências Criminais). Porto Alegre: 
2012. pp. 15-16).
768   “A garantia da jurisdição significa muito mais do que apenas “ter um juiz”, 
exige ter um juiz imparcial, natural e comprometido com a máxima eficácia da 
própria Constituição. Não só como necessidade do processo penal, mas também 
em sentido amplo, como garantia orgânica da figura e do estatuto do juiz. Tam-
bém representa a exclusividade do poder jurisdicional, direito ao juiz natural, 
independência da magistratura e exclusiva submissão à lei. Ainda que o princí-
pio da jurisdicionalidade tenha um importante matiz interno (exclusividade dos 
tribunais para impor a pena e o processo como caminho necessário), ela não fica 
reclusa a esses limites”), bem como se adere à classificação e subdivisões feitas 
pelo autor (LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 174).
769   CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Consti-
tuição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. pp. 495-496.
770   MAYA, André Machado. Imparcialidade e Processo Penal. Da prevenção da 
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A crítica possível é em outro nível, tanto a uma jurisdicionalida-
de vista como um intervencionismo no campo político e propositivo na 
condução processual, quanto a uma inafastabilidade que visa ares de 
monopólio e estagnação por não conseguir conviver com um (re)ques-
tionamento de algumas premissas jurídico-processuais tidas por “imu-
táveis”: não há como acompanhar integralmente o curso da história e 
se manter, ao mesmo tempo, integralmente fixado a premissas pré-es-
tipuladas771. Pensando nesse processo da instrumentalidade enquanto 
pedra de toque político-jurídica dos “objetivos” estatais, se estaria, além 
de tudo, deturpando fortemente a premissa fundamental da jurisdição 
enquanto reparto heterônomo que, entre outras coisas, se instaura em 
sua primordialidade para solver situações indesejadas e não para garan-
tir os conflitos levados ao conhecimento estatal como “oportunidades” 
de implemento político. A opinião de Alcalá-Zamora é contundente:

En primer término, el proceso no debe obstinarse en monopo-
lizar la composición de los litigios, porque aparte de que resul-
taría vano empeño, ello se traduciría en un enorme aumento de 
gastos judiciales y en un terrible congestionamiento de los tribu-
nales, que redundaría en su descrédito. Debe, pues, contentarse 
con encerrar la autodefensa dentro de linderos en que no sea 
peligrosa para la paz social y con encuadrar la autocomposición 
de tal modo que se eviten sus degeneraciones claudicantes, pero 
sin intentar acabar a rajatabla con ambas. Por desgracia, el de-
lito, por un lado, y el espíritu de litigiosidad, por otro, alimentan 
con exceso la caldera procesal, y si llegase un día en que le faltase 
combustible de algunas de las procedencias mencionadas, ha-
bría que conmemorado como una de las más faustas efemérides 
de la humanidad y no que lamentado772.

competência ao Juiz de Garantias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. pp. 39-41.
771   “A surpresa para todos, salvo para a generalidade dos juristas, que parecem 
inteiramente impermeáveis a essa classe de confrontações, é que o direito, com 
exceção de mínimas e, na maior parte, irrelevantes modificações parciais, não 
acusou manifestos avanços. Em geral subsistem os mesmos esquemas, as mesmas 
instituições, as mesmas formas de expressar e aplicar o direito” (NOVOA MON-
REAL, O direito como obstáculo à transformação social..., p. 36).
772   ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Proceso, autocomposición y auto-
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O ponto de corte ou o cume do debate se dá na questão do pro-
cesso penal e na sua (in)questionada capacidade/exclusividade para a 
“administração” dos conflitos penais e na sua instituição por sobre even-
tuais direitos e escopos de ação das partes envolvidas frente à própria 
resolução dos conflitos, em si.

A literatura de matriz criminológico-crítica (quiçá abolicionista-
-penal) estabelece divergências bem focalizadas com a doutrina proces-
sual-garantista nesse sentido, e, fundamentalmente, o ponto nodal da 
discussão está centrado no questionamento sobre a base de justificação 
de tal sistema: Ferrajoli argui – calcado no contratualismo ilustrado – 
que a gestão jurisdicional dos conflitos interpessoais necessariamente 
deve existir para que justamente possa haver sua racionalização e con-
trole oficiais, sendo a ausência da tutela (penal) dos conflitos interpes-
soais geradora de (a) um hipotético estado de barbárie onde o estado 
não fomentador da guerra particular à moda hobbesiana773 ou a (b) um 
estado de máxima e belicosa vigilância – seja essa dita social ou mesmo 
estatal-disciplinar774.

defensa. Contribución al estudio de los fines del proceso. Primera reimpresión. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2000. p. 234. 
773   “Si en comparación con las dos alternativas abolicionistas representadas por 
los sistemas disciplinarios las formas jurídicas de la prohibición y de la pena se 
justifican como técnicas de control que maximizan la libertad de todos, compara-
das con las dos alternativas representadas por los sistemas salvajes se justifican 
como técnicas que, de un modo compatible con la libertad, maximizan la seguri-
dad general, incluida la de los reos. El doble fin del derecho penal, se ha dicho, es la 
prevención de los delitos y de las reacciones informales a los delitos. Este segundo 
fin se articula a su vez en dos finalidades: La prevención general de la venganza 
privada, individual y colectiva, tal y como se expresa en la venganza de la sangre, 
en el tomarse la justicia por su mano, en el linchamiento, en la represalia, etc.” 
(FERRAJOLI, Derecho y Razón…, p. 340).
774   Ferrajoli estipula também como possíveis consequências de um abandono 
da gestão jurisdicional dos conflitos penais em prol de um “abolicionismo” a 
instauração ou de “[...] sistemas de control social-disciplinario, o autorregulados, 
característicos también de comunidades primitivas, pero más en general de todas 
las comunidades fuertemente moralizantes e ideologizadas, sujetas a la acción de 
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Em que pese haver incompatibilidade expressa de um interven-
cionismo de caráter ativista na concepção de processo com as premis-
sas do autor italiano e seu modelo garantista, ambas inegavelmente se 
encontram quando enaltecem (por variados motivos) a inafastabilidade 
de atuação jurisdicional em relação aos conflitos. Ambas compartilham 
certa dose de confiança extrema nas potencialidades do sistema juris-
dicional e, invariavelmente, certo dado de receio quanto à adoção de 
modelos alternativos – mesmo diante de lacunas evidentes.

Larrauri problematiza a visão garantista justamente tomando es-
sas premissas como base de discussão, no instante em que situa que a 
visão trazida por Ferrajoli propositalmente diminui a amplitude de dis-
cussão ao estabelecer, de plano, enquanto tese inescapável, que a siste-
mática do garantismo e o dito “monopólio estatal da violência” são os 
únicos que podem neutralizar a “evidente” barbárie (sistema “salvaje de 
control”) advinda de sua própria inexistência: 

La tesis implícita de que la privatización del derecho penal 
era más violenta se ve contracenida cuando se comparan el 
modelo restitutivo (germánico) basado en la restitución y el 
modelo punitivo (romano). El choque de ambos sistemas, 
entre aproximadamente los siglos XII y XIX y el triunfo úl-
timo del modelo punitivo [...] no creo que deba ser presen-
tado como un proceso pacífico ni guiado por el interés de 
pacificar la víctima. No creo que el proceso de expropiación 
del poder punitivo residente en las comunidades feudales 
y en cual la justicia real jugó un papel decisivo, al favorecer 
la concentración del poder punitivo, pueda ser presentado 
como un proceso guiado por El objetivo de pacificar la so-

rígidos conformismos que operan en forma de autocensura así como a las presio-
nes de ojos colectivos, policías morales, panoptismos sociales difusos,  linchamien-
tos de opinión, ostracismos y demonizaciones públicas” ou mesmo de “... sistemas 
de control estatal-disciplinario, que son un producto típicamente moderno y sobre 
todo un peligro del futuro, que se caracterizan por el desarrollo de las funciones 
preventivas de seguridad pública mediante técnicas de vigilancia total, como las 
que hace posible el espionaje de los ciudadanos por parte de poderosas policías 
secretas, así como a través de los actuales sistemas informáticos de fichado gene-
ralizado y de control audiovisual” (Derecho y Razón…., p. 338).
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ciedad, sino de robustecimiento del poder y de los intereses 
de la monarquía frente a la nobleza local díscola o frente a 
al propio poder eclesiástico775.

A autora igualmente pontua aquilo que vê como uma grande in-
congruência historiográfica da obra de Ferrajoli, no instante em que ele 
parece agrupar sob o rótulo de “vingança privada” (vingança “de sangue” 
ou “selvagem” – como sinonímia, sobretudo de “desorganização”, em vá-
rios níveis), toda e qualquer prática de administração de conflitividade 
social anterior ao triunfo da concepção ilustrada de processo penal776. É 
uma linha de raciocínio que encontra as ideias de Foucault quando ele 
pondera que a partir da instauração do monopólio estatal (jurisdicio-
nal) dos conflitos “[...] se substitui um tribunal arbitral (a que se recorria 
por consentimento mútuo, para pôr fim a um litígio ou a uma guerra pri-
vada e que não era de modo nenhum um organismo permanente de poder) 
por um conjunto de instituições estáveis, específicas, intervindo de manei-
ra autoritária e dependente do poder político (ou controlado por ele)”777.

Como pontua Pierre Clastres, a “linha do tempo” não caminha 
para “frente” e, sim, é uma eleição arbitrária de premissas do ontem pen-
sados com a história e os valores de hoje:

Com efeito, cada um de nós traz em si, interiorizada como 
a fé do crente, essa certeza de que a sociedade existe para o 
Estado. Como conceber então a própria existência das socie-
dades primitivas, senão como espécies enjeitadas da historia 
universal, sobrevivências anacrónicas de um estádio longín-
quo há já muito ultrapassado por toda a parte? Reconhece-
-se aqui o outro rosto do etnocentrismo, a convicção com-
plementar de que a historia tem um único sentido, que toda 
sociedade esta condenada a envolver-se se nessa história e 
a percorrer-lhe as etapas que, desde a selvajaria, conduzem 
até a civilização. “Todos os povos policiados foram selvagens”, 
escreve Raynal. Mas a constatação de uma evolução evidente 
não fundamenta de modo algum uma doutrina que, ligando 
arbitrariamente o estado de civilização do Estado, designa 

775   LARRAURI, “Criminología Crítica: abolicionismo y garantismo”…, pp. 20-21.
776   LARRAURI, “Criminología Crítica: abolicionismo y garantismo”…, p. 19.
777   FOUCAULT, Microfísica do Poder..., p. 42.
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este ultimo como fim necessário destinado a qualquer socie-
dade778.

Hoje, sem se desvincular de uma perspectiva que (levando em con-
ta a lógica jurisdicional-constitucional (im)posta e as vantagens e pontos 
estratégicos inarredáveis dela advindos779) assume muitos dos aportes 
dessa visão de inafastabilidade, muitos doutrinadores admitem que a vi-
são eminentemente contratualista e reticente presente em algumas teses 
não é nem deve ser o último passo no enfrentamento da questão.

A menos, lógico, que se queira seguir percebendo todo e qualquer 
movimento paralelo ou divergente como um “fracionamento” ou “dele-
gação” de poder típico do feudalismo, e acreditar que a potencialização 
de liames de algo-gestão social soe como um “peligroso ataque a la exclu-
sividade de la jurisdicción” que merece “supressão radical”780.

Em que pese não se possa concordar com uma aniquilação ju-
risdicional (o que seria leviano e antiestratégico sob vários aspectos), 
o enaltecimento patológico dessa mesma jurisdição (enaltecimento da 
“figura” estatal, como um todo), revela um caráter obtuso de pensamen-
to781: seguir acreditando que existe um puro e simples salto dicotômico 

778   CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o estado.  Trad. Bernardo Frey. Porto: 
Afrontamento, 1979,  pp. 183-184.
779   “[...] El orden penal, por el contrario, está dominado por el interés público. Las 
normas penales sustantivas no configuran situaciones jurídicas de titularidad ex-
clusiva de los particulares, que sean susceptibles de tutela jurisdiccional: ni las 
partes acusadoras ni las acusadas son titulares en este ámbito de derecho subje-
tivo alguno del que puedan disponer libremente; sólo las consecuencias civiles del 
delito entran dentro del poder de disposición de la parte y, por eso, pueden ser re-
nunciadas o reservarse para el proceso civil correspondiente [...]” (CORDÓN MO-
RENO, Faustino. Las Garantías Constitucionales de Proceso Penal..., pp. 25-26). 
780   MONTERO AROCA, Introducción al Derecho procesal..., p. 35.
781   “As sociedades primitivas são sociedades sem Estado: este juízo de facto, em si 
próprio exacto, dissimula na verdade uma opinião, um juízo de valor que impede 
à partida a possibilidade de constituir uma antropologia politica como ciência 
rigorosa. O que de facto é enunciado é que as sociedades primitivas estão privadas 
de alguma coisa – o Estado – que lhes é, como para qualquer outra sociedade – a 
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entre a justiça penal “regulamentada” e a “conivência” com uma “vin-
gança privada” por parte dos supostos ofendido-ofensor. É um exagero 
na descrença em relação a uma sociedade que passa por um paternalis-
mo jurisdicional insustentável, de um lado, e por uma visível infantiliza-
ção teórica, por outro782.

Na contramão desse efeito colateral “infantilizador” do estado, 
talvez a mais “democrática” tarefa jurisdicional seja a de perceber os 
pontos onde a ingerência deva ser meramente política e simplesmente 
se afastar (se é que existe a necessidade mesmo da ingerência político-
-estatal em alguns desses pontos). Não há porque criar celeuma diante 
do papel jurisdicional e da inafastabilidade quando essa significar – em 
uma melhor interpretação – uma ausência de barreiras para o “direito 
de petição”. Uma inafastabilidade que extrapola o sentido inato é uma 
perigosa visualização qualitativa do termo: como se inafastável fosse 
mais relativo à atuação “obrigatória” da jurisdição do que à possibilida-
de do demandante em demandar.

Ao falar das “limitações” comportadas pelo exercício da função ju-
risdicional no âmbito processual penal, Dinamarco aduz que o “a garantia 
do processo penal acusatório é uma das maiores conquistas do processo pe-
nal moderno”783, para salientar o “veto” ao exercício espontâneo da jurisdi-
ção. Nada diferente se haveria de esperar, aliás, de um autor que é arauto 
de um intervencionismo “esclarecido” por parte do magistrado na condu-
ção do processo, e para quem a presidência atuante dos atos processuais 
e a gestão da prova pelo magistrado não são elementos caracterizantes de 

nossa por exemplo – necessária. Essas sociedades são, pois, incompletas. Elas não 
são completamente verdadeiras sociedades – elas não são policiadas –, subsis-
tem na experiência talvez dolorosa de uma carência – carência do Estado – que 
elas tentariam, sempre em vão, preencher. De um modo mais ao menos confuso, é 
claramente isto que dizem as crônicas dos viajantes ou os trabalhos dos investiga-
dores: não se pode pensar a sociedade sem o Estado e o Estado é o destino de toda 
sociedade” (CLASTRES, A sociedade contra o estado..., p. 183).
782   BRUCKNER, Pascal. “Filhos e Vítimas: o tempo da inocência”. In: MORIN, 
Edgar; PRIGOGINE, Ilya (Org.). A Sociedade em Busca de Valores. Lisboa: Piaget, 
1996, especialmente pp. 56 e seguintes.
783   DINAMARCO, A instrumentalidade do processo..., p. 96.
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um sistema inquisitório. Sem discordar que o veto é “necessário”, poder-
-se-ia dizer que, mais do que isso, ele é óbvio. Mas o que aqui está em 
questão é um passo a mais nessa dinâmica: a ideia de que não é o bastan-
te em termos de jurisdição penal o bloqueio à atividade “espontânea” do 
magistrado em matéria criminal. A ideia de que essas limitações devem 
partir de outro foco, qual seja, o arrefecimento ou deliberada “retirada” 
jurisdicional em alguns momentos. Uma recusa em transmutar algumas 
situações mundanas em caso penal, uma recusa da apropriação automá-
tica de uma situação conflitiva pela tipicidade ( formal). 

Natural que nessa quadra histórica, diante de um constitucionalis-
mo democrático historicamente recente, algumas promessas dirigentes 
a partir de uma crença forte na democracia constitucionalizada tragam 
a atuação jurisdicional a reboque. Entretanto, parece, em alguns qua-
dros, não haver possibilidade de dignidade possível para além daquela 
“chancelada” jurisdicionalmente. Os campos social e político parecem, 
na visão de alguns, estar sempre clamando por uma apreciação “final” 
jurisdicional como selo de autenticidade obrigatório. É contra isto que 
se postula nesse instante: a democracia constitucionalmente assentida 
precisa da jurisdição como uma alternativa, e o socorro a ela é a medi-
da de sua inafastabilidade. Um caráter “inafastável” que remeta a uma 
fiscalização arbitrária e obrigatória e/ou a uma carta branca para in-
tromissões em toda condução da vida social, pela jurisdição, é absurdo. 
Uma crítica que o próprio Canotilho consideraria imperiosa, diante do 
tema e do contexto784.

784   “As constituições dirigentes, entendidas como constituições programático-esta-
tais não padecem apenas de um pecado original – o da má utopia do sujeito pro-
jectante, como dissemos; elas ergueram o Estado a “‘homem de direcção’” exclusiva 
ou quase exclusiva da sociedade e converteram o direito em instrumento funcional 
dessa direcção. Deste modo, o Estado e o direito são ambos arrastados para a crise 
da política regulativa. Por um lado, erguer o Estado a “‘homem de direcção”’ implica 
o desconhecimento do alto grau de diferenciação da estatalidade pluralisticamente 
organizada. Por outro lado, confiar ao direito o encargo de regular – e de regular 
autoritária e intervencionisticamente – equivale a desconhecer outras formas de 
direcção política que vão desde os modelos regulativos típicos da subsidiariedade, 
isto é, modelos de autodirecção social estatalmente garantida até aos modelos ne-
ocorporativos passando pelas formas de delegação conducente a regulações descen-
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Nessa esteira, é fundamental verificar que o acólito da jurisdição 
“inafastável” se apega a essa crença para justificar a administração de 
conflitos excludente de outras formas de gestão, como se somente den-
tre a esfera jurídico-processual as partes pudessem ter sua dignidade 
defendida. Como se, aliás, esse valor fundamental tão caro à nossa or-
dem democrática fosse um conceito passível de ser diuturnamente se-
questrado juridicamente, e não existisse para além dessa mesma ordem 
jurídica. Ao retirar das partes a possibilidade de gerir seus conflitos em 
seus “espaços públicos” se lhes estaria “protegendo” justamente das con-
sequências dessa opção. Já é hora de – sem apatia nem receio relativo a 
uma época em relação a uma troca da jurisdição por uma truculência 
totalitária – de rever o sentido limitador dessa “proteção”.

Até porque se a “exclusividade” jurisdicional – uma definição cir-
cular que termina por ser a justificativa, a motivação, a explicação e a 
causa de si própria – é um fruto arraigado do estado moderno785, com ele 
inegavelmente entra em crise e pleiteia questionamento.

O século XXI nos mostra que há uma sede por democracia real 
por parte de culturas ocidentais – o que não significa abrir totalmente 
mão de elementos estatais na intervenção em sua vida política (como a 
jurisdicionalidade), uma vez que eles são necessários e em certa medi-
da superiores às antigas alternativas a eles opostas. Mas já estão mais 
do que demonstrados o cansaço e a saturação quanto à ideia de ter 

tradas e descentralizadas. Tudo isto é certo. Se, para nós é muito obscura a ideia a 
equivalentes funcionais do direito, o modelo de constituição dirigente-programático 
pode transportar, e transporta muitas vezes, o ambicioso projeto de modernidade 
na forma mais estatizante: a conformação do mundo político-econômico através do 
direito estatal estruturado sob a forma de pirâmide. François Ost traçou impressi-
vamente o modelo de direito jupiteriano: “‘Sempre proferido do alto de algum Sinai, 
este direito toma a forma de lei. Exprime-se no imperativo e reveste, de preferência, 
a natureza do interdito. Encontra-se inscrito num depósito sagrado, tábuas da lei ou 
códigos e constituições modernas”’” (CANOTILHO, Joaquim José Gomes. “Rever ou 
romper com a Constituição Dirigente? Defesa de um constitucionalismo moral-
mente reflexivo”, in Revista de Direito Constitucional e Internacional. Volume 15. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 8).
785   MONTERO AROCA, Introducción al Derecho procesal..., p. 37.
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esses elementos como única, morosa e (em muitos casos) ineficiente 
alternativa. E lembremos que a costumeiramente assentida “democra-
cia” (tida enquanto um conjunto de tendências sociais-progressistas), 
“não se atreve a chocar de frente com a legislação tradicional, por temor 
de a destruir, sem ainda estar segura das ideias que protege e defende”786. 
Igualmente na lembrança de Geraldo Prado sobre a limitação das linhas 
críticas normativas ou neonormativas: “Assinalar a função contramajori-
tária dos direitos fundamentais sem destacar, simultaneamente o mito da 
representação majoritária implica em deixar de fora das vistas práticas 
democráticas outras, para além da combalida, porém indispensável, re-
presentação parlamentar”787.

Ou, na emblemática dicção de Claude Lefort: 

El Estado de Derecho implico siempre la posibilidad de una 
oposición al poder, fundada en derecho, oposición ilustrada 
por las reconvenciones al rey o por la negativa a pagar el im-
puesto en circunstancias injustificables, y hasta por el recurso 
a la insurrección contra un gobierno ilegítimo. Pero el Estado 
democrático excede los límites tradicionalmente asignados 
al Estado de derecho. Sufre el ejercicio de derechos que toda-
vía no tiene incorporados, y es el teatro de una opugnación 
cuyo objecto no se reduce a la conservación de un pacto tá-
citamente establecido sino que surge de ciertos focos que el 
poder no puede controlar por completo788.

Desdenhar dessa análise é se anestesiar com um arremedo de demo-
cracia que nega o próprio conteúdo verdadeiro e substancial789 da mesma.

O fato de que as “cidades” jurisdicionais não foram exatamente 
construídas para ser nicho agradável nem ambiente de livre desenvolvi-
mento para seus “habitantes” não pode mais ser negaceado – bem como 
o fato de que o exemplo se presta para além da literalidade quando se 
afirma (em vários contextos) que o direito à “cidade” é mais amplo do 

786   NOVOA MONREAL, Eduardo. O direito como obstáculo à transformação social..., p. 21.
787   PRADO, Geraldo. Em torno da jurisdição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 81.
788   LEFORT, Claude. La invención democrática. Trad. Irene Agoff. Buenos Aires: 
Nueva Visión, 1990. p. 25.
789   CASARA, MELCHIOR. Teoria do Processo Penal Brasileiro..., p. 23. 
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que uma questão de modulação urbana790. Se recusarmos (nem haveria 
como ser o contrário) a simples autotulela privada, do mesmo modo é 
hora de rever e problematizar a situação da questionável ausência de 
protagonismo das relações a serem supostamente trabalhadas pela ju-
risdição no próprio cerne de análise. Deve-se preocupar com a erosão ou 
a invisibilidade dos conflitos791 (em si) perante a jurisdição? A resposta à 
pergunta de Christie é óbvia.

Não se pode propor o abandono puro e simples de gestão estatal 
em setores e elementos de sensível cuidado (e o trato jurisdicional de 
conflitos penalmente relevantes é um exemplo). Mas a alternativa talvez 
não passe pela dicotomia “fácil” entre estatização/gerência e privati-
zação/vingança particular. É preciso superar o individualismo em uma 
manobra que supere também o legado pós-iluminista que coloca a juris-
dicionalidade como única alternativa para uma resolução de conflitos 
que leve em conta os preceitos da carta constitucional792.

790   “A liberdade da cidade é, portanto, muito mais que um direito de acesso àquilo 
que já existe: é o direito de mudar a cidade mais de acordo com o desejo de nossos 
corações. Mas se Park está certo – ao refazer a cidade refazemos a nós mesmos –, 
então precisamos avaliar continuamente o que poderemos estar fazendo de nós 
mesmos, assim como dos outros, no decorrer do processo urbano. Se descobrirmos 
que nossa vida se tornou muito estressante, alienante, simplesmente desconfortá-
vel ou sem motivação, então temos o direito de mudar de rumo e buscar refazê-la 
segundo outra imagem e através da construção de um tipo de cidade qualitati-
vamente diferente. A questão do tipo de cidade que desejamos é inseparável da 
questão do tipo de pessoa que desejamos nos tornar. A liberdade de fazer e refazer 
a nós mesmos e a nossas cidades dessa maneira é, sustento, um dos mais preciosos 
de todos os direitos humanos” (HARVEY, David. “A liberdade da cidade”. Cidades 
Rebeldes. Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Belo 
Horizonte: Boitempo, 2013. pp. 47-48).
791   “Conflicts are taken away, given away, melt away, or are made invisible. Does it 
matter? Does it really matter?” (CHRISTIE. “Conflicts as Property”…, p. 7).
792   “O reconhecimento de que nos situamos em uma nova fase do desenvolvimento 
do capitalismo, na qual ficam evidentes os limites do projeto da modernidade, e a 
consciência de uma mudança paradigmática para a análise social, levam à reto-
mada do questionamento do monopólio da produção do direito pelo estado, e ao 
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É factível que a lógica processual, quando instaurada, traz consigo 
elementos tóxicos que em muitos casos representam um mal em si.

O processo (penal) é a maneira democrático-ocidental de procu-
rar suprimir o improviso, o encontro, na medida em que transmuta os 
(supostos) encontros em um conjunto uniforme de regras, valores e em 
um arremedo de diálogo orquestrado por papéis e momentos embreta-
dos de “fala”. É uma espécie planejada de “não diálogo”793 que tende a 
superar a fórceps as diferenças do mesmo em relação ao outro794 teme-
rosa, sempre, de que o encontro possa ser “destrutivo” apenas no senti-
do ruim. “A justiça é uma virtude cuja matéria é a regulação dos homens 
entre si. Como tal, pertence à ética”, pondera Novoa Monreal795. Assim, 
sendo, nada obsta que se possa divagar um pouco sobre a hora de um 
movimento em sentido contrário onde se reconheça a ética “coordena-
da” do semidiálogo processual (uma ética que não se revela, pela total 
incompatibilidade em surgir incompleta ou livre de amarras).

O que jamais ocorrerá em um ambiente de “diálogo” em que na 
verdade o réu é visto sempre enquanto um potencial “mentiroso” – dada 
a sempre má interpretação que culturalmente se dá a respeito da bá-
sica garantia do nemo tenetur se detegre – e a vítima é uma figura páli-

reconhecimento de uma pluralidade de ordens jurídicas não apenas nas socieda-
des primitivas, como demonstravam os antropólogos, mas também nas sociedades 
complexas do novo século. A recontextualização do direito, negada pela dogmática 
jurídica, é feita a partir do reconhecimento de que todos os contextos onde se re-
alizam as práticas e discursos sociais são produtores de direito. A dominância do 
direito estatal pressupõe o reconhecimento de sua não exclusividade e unicidade” 
(AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Sociologia e Justiça Penal. Teoria e prática da 
pesquisa sociocriminológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 271).
793   Cf. DIVAN, Gabriel Antinolfi. Sobre Jurisdição e invasividade: uma ideia, In: 
POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila; ÁVILA, Gustavo Noronha de (Orgs.). Cri-
me e Transdisciplinaridade. Estudos em homenagem à Ruth M. Chittó Gauer. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2013. pp. 393-404.
794   SOUZA, Ricardo Timm de. Uma introdução à ética contemporânea. São Leo-
poldo: Nova Harmonia, 2004. p. 103.
795   NOVOA MONREAL, O direito como obstáculo à transformação social..., p. 61.
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da (blaβ) e/ou fantasmagórica (schemenhaft), como versa Hassemer796. 
O “diálogo” é natimorto no instante em que “o direito penal”, como um 
todo, ocupa a posição da “vítima”, e essa passa a ocupar um papel análo-
go (porém menos valioso ainda) do que a testemunha.

Dessa forma, um juízo de prelibação processual, por exemplo, de-
veria hipoteticamente visar mais do que os óbvios e certeiros elementos 
condicionantes ou pressupostos técnicos para a normativamente corre-
ta instauração de um caso. Deveria visar, em uma atitude francamente 
respeitadora dos valores constitucionais (a um nível radical), a própria 
crítica da atividade jurisdicional a ser instalada por sobre o fato da vida 
ou “do mundo” que tenderia a “traduzir”, “absorver” e juridicizar. 

Há quem diga que se tem, no processo e em seu formato paquidér-
mico à altura da instituição moderna que é, o “menos pior” dos cenários 
possíveis, diante das vantagens (especialmente as garantias processu-
ais) que sua estrutura – ainda – fornece. O fato é que não se pode optar 
seguidamente pela contrariedade em relação às alternativas para, para 
sempre, prestigiar o medo ao invés de alguma esperança.

É preciso um exame de e na consciência da jurisdicionalidade 
como ela é encarada para entender que o momento não é o de simples-
mente defender uma (pueril) privatização de toda e qualquer gestão 
relacional e um afastamento total do estado de seu controle: mas, pode-
-se dizer com tranquilidade, o momento igualmente não é o de seguir 
fingindo que muitas vezes o pesado conjunto de mecanismos jurisdicio-
nais (do qual o processo é a parte mais visível e notória) cria entraves 
que se fundamentam justamente na ameaça de um quadro pior se da 
adoção de outras veredas.

Só a quem quer usar a possibilidade de mudança para que – ao 
cabo – tudo fique igual, interessa o afastamento da discussão eminen-
temente política da atuação jurisdicional: o emblema de “estado de di-
reito” não basta quando recordamos que os estados nazifascistas do sé-

796   “A participação da vítima no Direito Penal e no Processo Penal é caracterizada 
por uma participação parcial, sem importância, por um afastamento geral das 
questões criminais mais graves e por passos cautelosos em direção à proteção da 
testemunha e dos direitos de participação” (HASSEMER, Introdução aos Funda-
mentos do Direito Penal..., pp. 110-111).
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culo passado igualmente ostentavam essa categoria (orgulhosamente): 
“Ao invés de controlar o poder e projetar uma nova sociedade, o direito 
serviu (e ainda, serve) para ocultar as relações de dominação política e 
exploração econômica. Nesse quadro, a funcionalidade real do Estado de 
direito passa a ser a de facilitar a dissimulação das forças sociais e, assim, 
viabilizar a aparência de normalidade indispensável à manutenção desse 
sistema de dominação e exploração”797.

Para além de reconhecer como necessária condição sine qua non 
a procura de um liame de sustentabilidade material mínimo para o pro-
cesso (a conexão instrumental com o caso concreto a ser verificada quan-
do da propositura de uma acusação formal), e sem se confundir quanto 
a uma inaceitável proposta de retorno de um conceito de “concretude” 
para com a ação, deve se pensar em outro patamar ou estamento: por 
mais quanto tempo o jurista vai seguir dissimulando quanto à realidade 
de que, além de operar frente a uma produção fictícia (o fato mundano 
afetado pela contrafação jurisdicional), a “resolução” do caso também 
guarda ares de ficção? Mais: por quanto tempo mais se vai permane-
cer sem admitir frontalmente que a técnica processual hoje parece mais 
preocupada em resolver problemas da própria contrafação em si do que 
de sua matéria-prima básica?

Nesse caso, não se trata de perverter a certeira acepção de Guasp 
sobre o “excesso material” das teorias sociológicas do processo – que 
confunde, como fora visto no segundo capítulo, pretensões de ordem 
material com o fundamento de existência processual. Não se trata de 
abandonar Guasp e sua pretensão processual bem construída nem re-
tornar ao Carnelutti da “lide”. Essa via já foi recusada. Trata-se de um 
passo além (ou de algum ponto da escalada espiral que parece pró-
ximo ao momento passado, mas está situado um anel acima): resta 
fazer uma crítica da própria jurisdicionalidade enquanto justificativa 
teórica e prática de uma série de estagnações e transmutações aborta-
das que sustentam a si mesmas. Que o processo não lida com preten-
sões materiais, é óbvio. Que o processo deduz pretensões processuais 
(Guasp) é o mais sensato. Agora a recusa técnica à carcomida ideia de 
lide não justifica uma recusa total a qualquer noção que possa apro-

797   CASARA; MELCHIOR. Teoria do Processo Penal Brasileiro..., pp. 20-22.



434

PROCESSO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL

ximar uma efetividade processual da realidade social a ela referente. 
Encruzilhada e/ou paradoxo como nervo exposto798:

Toda situação que é significativa para as pessoas possui 
mais elementos que os especiais e temporais. A seletividade 
da percepção de e nas situações, a “produção” de situações 
completamente distintas, é um fenômeno geral e não apenas 
excepcional. Não precisamos nos preocupar aqui com o fato 
de que “existe” um mundo exterior ou se os homens apenas 
o projetam, de modo que incorporam que aquilo que veem 
é “real” e não só “aparente”. Para a compreensão do material 
com o qual lidam os juristas, a saber, o “caso”, basta em pri-
meiro lugar reconhecer que este material não é encontrado, 
mas constituído, produzido.

Não há como ignorar que o enaltecer da jurisdição (buscar mais 
atuação jurisdicional, justificada por mais plasmar do conjunto de va-
lores legitimamente por ela conformados) se instala por cima de uma 
realidade social muito mais complexa e sufoca uma “brusca irrupção”799 
da vida social tendente a mostrar o quão inapropriadas são as amarras 
que a prendem – tale qual na poesia de Brecht que conclama a pensar 
em porque apenas o rio é tachado de violento em sua correnteza, e não 
o são as margens que o contém800. O ponto forte da jurisdicionalidade, 
nesse aspecto, é também ponto fraco: não há casos iguais, embora haja 
um sem número de casos tornados iguais, artificialmente801.

Uma espécie nociva de paternalismo se verifica quando, unidas 
a lógica cega da “inafastabilidade” jurisdicional e um ativismo (supos-

798   HASSEMER, Introdução aos Fundamentos do Direito Penal..., p. 129.
799   NOVOA MONREAL, O direito como obstáculo à transformação social..., p. 30.
800   “The headlong stream is termed violent. But the river bed hemming it in is ter-
med violent by no one”. (BRECHT, Bertolt. Poetry and Prose. Edited by Reinhold 
Grimm with the collaboration of Carolina Molina. Trad. John Willett et al. New 
York: The Continuum International Publishing Group Inc., 2003. p. 55.
801   “[...] os casos, as pessoas e as circunstâncias nunca são iguais, mas devem ser 
tornados iguais. Há uma criação artificial de igualdade, que facilita a aplicação 
da lei penal e, em contrapartida, compromete a possibilidade de cada caso poder 
ser tratado conforme as suas peculiaridades” (ACHUTTI, op. cit., p. 67).
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tamente) “esclarecido”. Postura que redunda em teorias e, pior, em ato-
res jurídicos acreditando que o processo é uma espécie de plataforma 
exclusiva de elementos e valores democráticos que, na verdade, deve-
riam estar plasmados e verificados muito antes, e em última instância 
salvaguardados (e não “implementados”) jurisdicionalmente. A noção 
que perpassa todo e qualquer conceito de jurisdição é a de expropriar 
racional ou razoavelmente a gestão dos interesses dos envolvidos pelos 
próprios envolvidos, quiçá como misto de justificativa e objetivo para o 
intervencionismo “esclarecido” que ora se examina criticamente802.

Por óbvio, não se pode pretender rechaçar aqui inteiramente o 
alerta feito por Streck a respeito do papel da jurisdição constitucional 
em países periféricos (e/ou “de modernidade tardia”): a luz que anima 
o intervencionismo jurisdicional e que reaviva o conceito “alarmista” de 
inafastabilidade do controle pela jurisdição é a mesma que pugna por 
um modelo de estado democrático de direito acrescido pelo plus do es-
teio constitucional:

O Estado Democrático de Direito representa, assim, a vonta-
de constitucional da realização do Estado Social. É um plus 
normativo em relação ao direito promovedor-intervencionis-
ta próprio do Estado Social de Direito [...] É nesse contexto – 
entendo que a Constituição, enquanto explicitação do pacto 
de (re)fundação da sociedade ocorrido a partir de um legíti-
mo processo constituinte, define um novo modelo de nação – 
que devemos posicionar a reflexão acerca do papel do Direito 
no Estado Democrático de Direito. A(s) crise(s) do Estado e 
do Direito devem ser entendidas enquanto possibilidades de 
sua própria superação. O constitucionalismo não morreu803.

802  “My suspicion is that criminology to some extent has amplified a process where 
conflicts have been taken away from the parties directly involved and thereby have 
either disappeared or become other people”’s property. In both cases a deplorable 
outcome. Conflicts ought to be used, not only left in erosion. And they ought to be 
used, and become useful, for those originally involved in the conflict” (CHRISTIE, 
“Conflicts as Property”..., p. 1).
803   STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Uma nova crí-
tica do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 85.
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Parece, contudo, um excesso de zelo pela mantença de um alarde-
ado protagonismo constitucional nos câmbios político-paradigmáticos 
do estado. Importância marcante que se verifica, sem dúvida, mas à 
margem de uma série de outros fatores e sem o poderio que lhe é confe-
rido pelo romantismo da hipótese.

Dois baluartes da verticalidade gerencial: um constitucionalismo 
enquanto promessa de uma “vida melhor” e uma jurisdicionalidade en-
quanto heroísmo ativista. Em nome deles, tudo parece ser possível na 
visão de alguns.

Tal e qual já foram expostos no primeiro capítulo, os níveis de ver-
ticalidade (intervenção – em sentido amplo) do Estado para com as rela-
ções sociais aptas a serem analisadas enquanto “penalmente relevantes” 
podem ser medidos em critérios exógenos e endógenos, sendo esse caráter 
relativo, no esquema aqui demonstrado, à relação com a política (crimi-
nal) ou com a lida (interna) do processo. São dois âmbitos de análise me-
ramente propostos e assumidamente eleitos: discussão sobre os vários 
graus “políticos” de intervenção estatal, até se adentrar no campo da polí-
tica criminal, em um primeiro nível, com a motivação da intervenção po-
lítica enquanto vislumbre de efeitos perante o sistema jurídico-penal; em 
um segundo nível, com uma política criminal verificada dentro do próprio 
sistema – até às raias de uma política processual que dê conta de normas 
procedurais e mesmo dos feixes de atuação do magistrado.

A proposta é pensar em ver não apenas (como na clássica asser-
tiva) a “criminalização” de uma conduta enquanto ultima ratio e sim a 
atuação inteira do sistema jurídico-penal como extrema ratio. Os graus 
de ratio devem colocar, igualmente, por último na escala a própria políti-
ca criminal mediata. A “apropriação” das relações humanas (mundanas, 
diárias) pelo Estado deve sempre obedecer a critérios de controle de sua 
própria sanha vertical, sob pena de aniquilar a solidariedade horizon-
tal que pauta(ria) a “normalidade” de uma hipotética democracia. Para 
com a ideia de não se banalizar um punitivismo que opte por “crimi-
nalizar” todo e qualquer tipo de conduta vista como “problemática”, é 
fácil estar de acordo, nem que por pura lógica. O que se traz, aqui, é a 
amplificação desse raciocínio, tomando-se por base a (des)necessidade 
de que tudo seja tratado em meio ao âmbito político-estatal (mormente 
o político-criminal em seus vários estamentos).
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Dificuldade que se assume: aceitar o grau indispensável de uma 
“jurisdição” calcada em um constitucionalismo legítimo, e ao mesmo 
tempo tentar separar o que dela é tentativa de cumprimento da pro-
messa “moderna” ainda em curso, e o que dela é resto anacrônico de 
uma ordem burocrática em vias de extinção. 

Que a única alternativa dentre o espectro de um estado de direito 
de feições pretensamente democráticas é a imprescindível constitucio-
nalização total (normativa e/ou principiológica) de seu sistema jurídico-
-penal, disso não há dúvidas. Resta saber se a democracia “constitucio-
nal” pode ser, como para muitos, um fator que autoriza sempre mais 
intervenção política e mais verticalidade estatal. Ou se “mais jurisdição” 
significa necessariamente “mais democracia”.

Como para Gil Scott-Heron em seu famoso bordão (“a revolução 
não será televisionada”), pode-se dizer que uma verdadeira “revolução” 
que represente um câmbio relacional não será “constitucionalizada” ou 
(meramente) jurisdicional: “A norma jurídica não pode determinar, por si 
mesma, uma profunda transformação na sociedade. O direito, nem como 
doutrina, nem como legislação, tem qualquer aptidão para determinar 
uma revolução. Isso parece evidente”804.

 A ideia de “pacificar com justiça” mantém o quadro de extorquir 
o conflito (“propriedade” ou “espaço” das partes e por elas ocupado, em 
primeira instância) e trabalha com a noção de que o instrumento criado 
para a solução de contendas insolúveis por outros modos seja ele pró-
prio aderente ou exclusivo e privativo método “político”. Acreditar em 
uma jurisdição como “ponta de lança” de algum implemento político é 
dissimular quanto ao caráter homeostático do próprio edifício jurídico 
em si: hipótese que não deixa de girar ao redor de contornos demarca-
dos ainda que diante das visões mais acentuadamente “críticas” (como 
a que aqui defendemos). Direito como “força estática, com tendência à 
estagnação e de índole conservadora”805.

Para Christie, quando a jurisdição se apropria do conflito reti-
rando inteiramente das partes um papel de preponderância – ou de 
mínima importância, quiçá – na decisão sobre o quanto esse “confli-

804   NOVOA MONREAL, O direito como obstáculo à transformação social..., p. 172.
805   NOVOA MONREAL, O direito como obstáculo à transformação social..., pp. 25-26.
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to” é algo essencialmente digno de ser absorvido pelo Estado, sua in-
tervenção (em vários graus) e a inafastabilidade dessa intervenção, a 
maior perda é a de caráter pedagógico806. A jurisdição “moderna” não 
apenas forja as bases para uma visão social de dependência em relação 
a ela como sobrevive à custa dessa dependência instigada. No bojo de 
um caldo cultural individualista e atomizador (em que pese às possi-
bilidades de interligação global e social sejam, teoricamente, maiores 
do que em nenhuma outra era da humanidade), experienciamos uma 
vida social que clama a todo instante por mediações e pelo medo em 
relação ao confronto, em todos os níveis. A “segurança jurídica”, ad-
vinda, entre outros fatores, da ideia de uma jurisdição que pugne pela 
avocação da gestão relacional não deixa de ser um desses elementos 
mediadores que visam essa estabilização nostálgica. 

Sempre é bom deixar claro que o rechaço da elucubração não 
pode esbarrar na visão errada da “proposta”, como se a mesma estivesse 
a defender ares de um simples “informalismo” que tem ares de “priva-
tização” política das relações e interesses sociais (o que, aliás, vai em 
sentido visivelmente contrário aos elementos apresentados): com a de-
liberada e esclarecida premissa da não atuação jurisdicional (enquanto 
fato político substancial), se promove tanto a ruptura com um privatis-
mo puro (estado “desinteressado” da vida social) quanto com um inter-
vencionismo máximo.

Ora se trabalha com uma noção que não homenageia nem um 
“interesse” interventor estatal de ares inquisitoriais nem um ilegítimo 
“desinteresse” total – como pondera Damaska807. 

Pode-se pensar aqui no termo pós-garantismo, como uma espécie 
de batismo e missão808: munir-se de todas as premissas de ordem consti-

806   “But the big loser is us – to extent that society is us. This loss is first and foremost 
a loss in opportunities for norm-clarification. It is a loss of pedagogical possibili-
ties. It is a loss of opportunities for a continuous discussion of what represents the 
law of the land” (CHRISTIE, “Conflicts as Property”…, p. 8). 
807   DAMASKA, Las caras de la justicia y el poder del Estado..., p. 259.
808   “Se o garantismo visou resgatar e recuperar o sentido iluminista da legalidade, 
dotando-o de uma proteção também material, um momento pós-garantista, com 
a contribuição que fornecem as pautas abolicionistas e as da criminologia crítica 
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tucional-garantista para não apenas avaliar a qualidade da intervenção 
político-criminal estatal, mas igualmente para sugerir que sua “legitimi-
dade” enquanto âmbito exclusivo das garantias plasmadas seja revista. 
Não é possível que esteja autorizado o debate constitucional-garantista 
apenas em sede de instaurar o edifício jurisdicional e sua cobertura de 
garantias típicas e necessárias, senão que é preciso um questionamento 
ainda maior (e muito compatível, quando não decorrente do próprio ar-
cabouço do garantismo): a índole constitucional-garantista do exercício 
jurisdicional brasileiro não pode reclamar seu afastamento como medi-
da afinada com sua própria consciência autocrítica? Ou será preciso o 
paradoxo de se defender uma jurisdição que precise atuar para (então) 
ser garantista/minimalista?

“Pacificar com justiça” é o apelido que a realidade do “estabilizar 
com jurisdição” utiliza de modo plástico. O desnível perturbador, o ruído 
incessante de uma complexidade inapreensível é sufocado parcialmente 
(sempre parcialmente) a partir de mediações que nos protege do trauma 
conflitivo diuturno. Até quando a ilusão de imparcialidade enquanto neu-
tralidade e “melhor gestão” vai seguir fomentando a fábula de um “caráter 
substitutivo” da jurisdição809 como salvaguarda da sociedade contra ela 
mesma? E até quando o nulla poena sine judicio810 vai seguir sendo visto 
como, ao invés de uma regra (evidente) para a possibilidade de aplicação 
de uma “pena”, uma imposição de controle jurisdicional das relações?

E se for pensada a questão da imposição legal de condutas tacha-
das enquanto “criminosas” e na defesa de bens jurídicos constitucional-
mente dignos ou ordenados, diante de uma então “inafastável” apro-
priação jurisdicional dos conflitos penalmente relevantes? A questão 
não se altera diante da própria proposição de valores constitucionais 

(que ajudam a descortinar a fundação ideológica e os limites do direito penal), 
deve centrar esforços, sobretudo, para recuperar e estender o princípio da inter-
venção mínima. Até porque a essência da ideia de direito penal mínimo pressupõe 
a abertura à criação de outros mecanismos para solução dos conflitos, sob pena 
de uma contínua expansão do braço punitivo” (SEMER, Marcelo. Princípios Pe-
nais no Estado Democrático. São Paulo: Estúdio Editores, 2014,  p. 20).
809   CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO. Teoria Geral do Processo..., p. 146.
810   CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO. Teoria Geral do Processo..., pp. 37-38. 
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em sopesar ou mesmo do arcabouço da noção de tipicidade, conforme 
se verá em seguida, na sequência da discussão ora abordada.

4.1.2.1  EXCURSUS (IV): BREVES LINHAS SOBRE A AUTOTUTELA: UM ALERTA INICIAL

É importante que a crítica aqui contida não se confunda com es-
pécie de elogio impertinente de uma autotutela811.

Seria possível, pensar em dois vieses comportados pelo conceito 
de autotutela em relação à organização e resolução de conflitos “penal-
mente relevantes” ou aproximados: 

Em um primeiro momento, “autotutela” como sistema operacio-
nal de gestão social – uma espécie de fase primitiva ou incipiente da 
atual realidade processual onde a ausência regulatória heterônoma re-
sultava em total privatismo. 

Em um segundo momento, como uma série de elementos ou per-
missivos que reprisam a lógica da “resolução privada” mesmo que em 
meio à ordem “processual” ora estabelecida dentre o sistema jurídico-
-penal (e é inegável que se pode falar aqui de exemplos como a “legítima 
defesa” e suas consequências excludentes de antijuridicidade812).

A primeira objeção que deve estar explícita é uma incongruência 
técnica e ideológica em se acreditar que qualquer tipo de arrefecimento 
de atividade estatal/jurisdicional pressupõe necessariamente um par-
tidarismo em prol de sistemas inteiramente privatistas de resolução 
conflitiva – volta ao “primitivismo”. E mais: que esse partidarismo assu-
me e enaltece um “automático” instaurar de uma (des)ordem que aceita 
o extremismo da vingança privada como meio eficaz e “oficial”. Como 
bem versa Aragoneses Alonso, a autotutela como “mecanismo” de gestão 
conflitiva é um ato “parcial” que pressupõe “violência” (no sentido am-
plo, de “coação” genérica, ou mesmo violência literal) e tem um inegável 

811   Alcalá-Zamora deixa claro que, guardadas algumas proporções de peque-
nas diferenças conceituais adotadas de forma episódica, os termos autotutela e 
autodefesa (esse, por ele adotado) podem ser tidos como sinônimos (ALCALÁ-
-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Proceso, autocomposición y autodefensa..., p. 50 
e seguintes). Lopes Jr. igualmente se vale do termo autotutela no mesmo sentido 
que aqui é assumido (LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 67).
812   LOPES JR., Direito Processual Penal…, p. 67.
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componente egoístico no instante em que não possui mediadores de sua 
razoabilidade ou imposições claras de justificação813.

Pensar uma autotutela, puramente, se traduz em uma impossi-
bilidade diante de modelos políticos e jurídicos assumidos (inclusive 
constitucionalmente) nessa quadra histórica e demandaria um esforço 
de teorização política, antropológica e mesmo filosófica que aqui não se 
teria fôlego nem espaço devido para se desdobrar. 

Poder-se-ia, então, deslocar o eixo de análise para exemplos de 
uma autotutela (ou autodefesa) focalizados em meio à própria ordem 
atualmente estabelecida.

A maior objeção, contudo, se dá então no campo conceitual do 
que é proposto no próprio capítulo em curso do presente trabalho: não 
se procurará debater esse viés de “respiro” da tutela privada nesse âm-
bito justamente pelo fato de que o que o conceito representa passa à 
margem do que vai discutido. Em sendo “la jurisdicción y el proceso con-
ceptos correlativos del de Estado y éste, por esencia, prohibitivo o restricti-
vo de la autodefensa”814, tem-se no debate da autotutela um âmbito além 
de desviado (em relação ao tema ora abordado), restrito, uma vez que se 
estaria a discutir sobre “brechas” ou “excepcionalidades” que permitem 
(ou não) a ausência ou afastamento de ingerência estatal sob certas si-
tuações que, em grau de “normalidade”, clamariam por uma regulação 
estatal “legítima”. 

Ou seja, o debate em torno da autotutela, aqui, é estéril, vez em que 
a proposta é a de teorizar sobre não atuação estatal enquanto política (cri-
minal) negativa, às voltas com o conceito traçado no primeiro capítulo: 

813   ARAGONESES ALONSO, Proceso y Derecho Procesal..., pp. 73-75. Alcalá-Za-
mora, igualmente focaliza o núcleo de abordagem da questão na “imposição” de 
uma vontade/conduta sobre outra, e na ausência de uma decisão superior como 
suas características: “En resumen: lo que distingue a la autodefensa no es ni la pre-
existencia de un ataque, que falta en varias de sus formas, ni la inexistencia de un 
determinado procedimiento, que en ocasiones interviene y hasta podría ser igual al 
procesal, sino la concurrencia de estas dos notas: a) la ausencia de juez distinto de 
las partes, y b) la imposición de la decisión por una de las partes a la otra” (ALCA-
LÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Proceso, autocomposición y autodefensa…, p. 53).
814  ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Proceso, autocomposición y autodefensa…, p. 45.
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quando o dever estatal (jurisdicional, no caso) é o de se abster da ingerên-
cia em uma relação social para possibilitar a ela caminhos de solução que 
passam ao largo da imposição do reparto jurídico-estatal. Quando e em 
que casos o não exercício jurisdicional passa a ser um paradoxal dever po-
lítico. Existe, sem dúvida, algum eixo de conexão pertinente entre os as-
suntos, mas uma vez que não se está “propondo” um “retorno” à autotutela 
enquanto “sistema” nem um debate sobre a autotutela e seus resquícios 
vigentes, o assunto não ganhará maior evidência. 

O thema, pois, está mais do que afastado da simplificação absurda 
no qual incorreria se se confundisse, em um mesmo plano, um ques-
tionamento sobre a atuação estatal-jurisdicional enquanto (por vezes), 
um problema, em si, e essas pequenas fagulhas de privatismo que são 
verificadas quando, pela própria ordem estatal, são permitidas a exis-
tir. A autotutela (na segunda acepção aqui evidenciada) prevê uma or-
dem jurisdicional que precisa atuar confirmando burocraticamente o 
quesito de excepcionar a si mesma. Quanto a um retrocesso ao puro e 
simples “privatismo” (autotutela na primeira acepção), imagina-se como 
algo fora de questão.

Mecanismos autotutelares, como a própria “legítima defesa” (p. 
ex.), têm sua funcionalidade e são, inegavelmente, necessários na cons-
trução de uma ordem jurídica democrática815. Mas, aqui, se discorre em 
outros caminhos sob um ponto de vista conceitualmente mais basilar. 
Não se pretende, portanto, uma “crítica” ou conceituação da existência 
e das condições dos mesmos. Nem se permite que haja a confusão que 
por vezes associa visão “crítica” do exercício jurisdicional com “elogio” 
à autotutela nos moldes precários da aurora da gestão conflitiva pelas 
sociedades “organizadas”.

Uma vez compreendido que o que aqui se discute é uma atuação 
(por vezes) negativa da jurisdição, não absorvendo uma situação confliti-
va no limite da disponibilidade quanto a ela, para estimular o exercício co-
tidiano e regular da cidadania (sem a chancela estatal como conditio sine 
qua non) e a busca por resoluções não impositivas, se pode prosseguir. 

815  ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Proceso, autocomposición y autodefensa…, p. 36.
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4.1.2.2  EXCURSUS (V): BREVES LINHAS SOBRE A AUTOCOMPOSIÇÃO: OUTRO ALERTA

A proposta ora defendida diz para com uma análise crítica da 
própria atuação jurisdicional e da própria “necessidade” (moderna) de 
se ater ao modelo jurisdicional de resolução de conflitos como “única” 
hipótese/opção (verdadeiramente) democrática. A procura é por meios 
de questionamento em relação a uma espécie de “contramão” política 
da jurisdição e seu(s) dever(es) de abstenção – em alguns casos – como 
forma de prestar seu papel constitucional: quando os valores e a índole 
principiológica constitucional estarão respeitados por, justamente, uma 
não ingerência estatal (ao invés do comumente tido contrário)? Está se 
discorrendo sobre alternativas à gestão estatal e não sobre modos alter-
nativos de gestão estatal.

Por isso, outra confusão que não pode ser levada a cabo é a crença 
que uma crítica à atuação jurisdicional é necessariamente uma busca 
por meios “alternativos” que visem como objetivo máximo uma oxigena-
ção como opção de manutenção do mesmo establishment. Novamente, 
importante deixar claro: as pressuposições aqui são, em primeiro lugar, 
a de que por vezes a atuação jurisdicional traz consigo uma gama de 
problemas particulares naturais de seus empecilhos estruturais e buro-
cráticos que superam inclusive a problemática que compõe sua razão 
de ser. Em segundo lugar, a de que existe possibilidade política de se 
pensar a “recusa” jurisdicional em atuar/gerir certos conflitos enquanto 
ato que faz, sim, parte de sua função “democrática” (diante da própria 
realidade inescapável de que a gestão processual tem sua quota de peri-
gos e defeitos inatos).

Como explicam Alcalá-Zamora816, Aragoneses Alonso817 e Lopes 
Jr, a autocomposição pode vir a ser uma pura e simples manifestação de 
“vontade” das partes no sentido de colocar fim a um conflito – mate-

816  ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Proceso, autocomposición y autodefensa…, 
pp. 75-76.
817   “En razón a los sujetos repartidores, las estructuras de obtención del reparto en 
forma persuasiva pueden llevarse a cabo por la exclusiva actividad de las partes o 
con la intervención de un tercero. En todo caso, si bien con la actividad de las partes 
se mezcla la actividad de los terceros, el reparto se obtiene siempre por la voluntad 
de las partes” (ARAGONESES ALONSO, Proceso y Derecho Procesal..., p. 55). 
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rial – (quando as partes acordarem em sincera vontade quanto à con-
trovérsia, por exemplo) ou às consequências jurídico-processuais de 
uma pretensão sem a interferência de terceiros capazes de ditar solução 
(Alcalá-Zamora lista como exemplos judiciais de autocomposição os me-
canismos que informam a disponibilidade das ações penais privadas an-
tes da decisão de mérito, por exemplo818). Surge como forma “evoluída” 
de resolução conflitiva, uma vez que (mesmo quando posta em prática 
na forma de um acordo de vontades mútuas), se destaca da autotutela 
pela ausência de imposição de resposta (terceiro “conciliador”, quando 
houver, atuando interpartes e não suprapartes)819.

García-Pablos820 (com apoio em Stratenwerth) igualmente situa a 
mesma perspectiva, da qual – em termos historiográficos – não se pode 
discordar. Contudo, resta irrespondida uma pergunta (de certo modo, já 
feita): com a assunção de um panorama “evolutivo” dos modos de tutela 
conflitiva, onde a autocomposição fica em uma espécie de meio do cami-
nho entre um “vácuo” tutelar e a tutela jurídico-processual, tudo o que se 
“superou” se resume à barbárie? Será mesmo é possível resumir absolu-
tamente tudo o que é “inferior” na “escala” evolutiva da tutela conflitiva 
com a pecha sombria da “vingança”? Igualar um período de “ausência de 
pena pública” à prevalência da “vingança” (trabalhando exclusivamen-
te com uma perspectiva sanguinária e inteiramente desregrada) parece 
querer suprimir qualquer tipo de discussão quanto ao assunto.

818  ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Proceso, autocomposición y autodefensa…, 
pp. 81-82.
819   “A autocomposição surge dentro da evolução dos meios de solução de conflitos, 
como uma forma mais civilizada. Ambas as partes, mediante acordo mútuo (ou pela 
resignação de uma delas), decidem colocar fim ao conflito. A repartição da justiça se 
faz por exclusiva atividade das partes, pois, ainda que possa existir a intervenção de 
um terceiro, prevalece a vontade das partes. Nesse caso é um sistema de distribuição 
de justiça de forma autônoma, pois o terceiro atua interpartes e não suprapartes. 
Diferencia-se da autotutela porque o conflito se resolve pelo convencimento e acor-
do, e não pela força das partes” (LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 67-68).
820   GARCÍA-PABLOS, Antonio. Derecho Penal. Introducción. Madrid: Servicio de 
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Ma-
drid, 1994. p. 56. 
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Não há, ou haveria, nenhuma objeção a ser feita sobre a adesão da 
discussão quanto à autocomposição e/ou ao seu estímulo como exemplo 
“ótimo” de resolução de conflitos. Especialmente no que diz respeito ao 
protagonismo dos interessados e na postura não superior de um even-
tual agente de reparto que não possui poder de outorgar soluções. Aliás, 
esse é um padrão de resolução conflitiva que interessa e se coaduna em 
vários aspectos ao que fora e segue sendo alvo de análise no presente 
trabalho – sobretudo quanto às ingerências sociais que surtem efeitos 
relativos ao sistema jurídico-penal e seus objetos, sem serem, contudo, 
política-criminal nem sequer “política”, do ponto de vista estatal.

Porém, assumir isso seria simplificar erroneamente a questão e 
simplesmente “extinguir” ou ab-rogar de um ponto de vista “social” cer-
ta categoria ou grupo de normas cujos efeitos jurídicos são eivados por 
certo grau de indisponibilidade. 

O direito penal não permite atuação via solução penal de cará-
ter extraprocessual (ou extrajurisdicional)821. E por mais que se possa 
criticar uma expansão penal com base em inversões da índole consti-
tucional-garantista, não se pode esquecer que há bens jurídicos penais 
sobre os quais recai uma obrigatória “proteção” criminalizadora e que 
(mesmo que em resquício) encontram eco em predisposições sociais, 
históricas e culturais que não devem ser ignoradas. Não pode haver pura 
e simples resolução em termos de autocomposição privada de todos os 
fatos abrangidos pela lei penal. O que pode haver, sim, é ou uma recusa 
estatal-jurisdicional em classificar um fato enquanto “crime” para “libe-
rá-lo” para o padrão de composição em outras esferas ou estilos, ou uma 
aproximação dos esquemas, interpretações, intervenções e práticas pro-
cedimentais de um panorama menos abrasivo.

Admite-se e se defende a existência de uma fronteira da atuação 
política onde é preciso evitar que se procure tutelar todos os aspectos 
da vida social: é preciso deixar que o fluxo do cotidiano corra indiscri-
minadamente em muitos casos, assumindo o desconhecimento inicial 
quanto a algumas de suas direções sob pena de se estar adentrando no 
âmago do conceito de tirania. Não se pode (nem política nem legal nem 

821   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 69.
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jurisdicionalmente) querer orquestrar e/ou prever todos os aspectos da 
vida e quanto a isso parece evidente a certidão da afirmação.

Porém, isso, igualmente, não reverbera em uma “necessária” con-
trapartida de que o fato cotidiano e a vontade das pessoas deve integral-
mente sobrepujar a ordem político-jurídica estabelecida sempre que 
assim parecer conveniente às partes. É por isso que a discussão sobre a 
autocomposição tem que ser levada com cautela822: 

a) como “possibilidade” atual para com a jurisdição criminal, ela 
esbarra em uma série de parâmetros que vão desde (a1) a indispo-
nibilidade técnica do espectro de (todas) normas penais e (todos) 
seus efeitos perante os agentes privados, (a2) a existência – cons-
titucionalizada – de um feixe de bens jurídicos que são constitu-
cionalmente criminalizados e criminalizáveis e (a3) a ressonân-
cia cultural de algumas dessas ingerências estatais, uma vez que 
nem sempre se pode falar que o manto estatal cobre aspectos da 
vida privada por pura expansão perversa de domínio.

b) como algo cuja ideologia deve ser estimulada, similar a uma 
gestão particular de interesses, a autocomposição ganha desta-
que, uma vez que esse pode ser um dos – senão o principal – dos 
objetivos com os quais aqui se trabalha: ampliar a ingerência 
não estatal sobre situações conflitivas através da recusa delibe-
rada de ofício jurisdicional como critério de provocação “peda-
gógica”. Trata-se de forçar a fricção sociedade versus jurisdição 
para alargar a esfera da autogestão social.

Porém, e é bom ressaltar, a presente obra, como se verá na sequên-
cia, não pugna pela simples “modificação” dos termos de gestão dos con-
flitos pelo estado e sim por uma atuação limítrofe da própria ingerência 
social (e não estatal) na resolução e solução dos conflitos. O campo de 
investigação, as soluções propostas e os flancos de abordagem residem 
em outros termos (como por exemplo, infra, no questionamento sobre 
o âmbito abrangido pelo direito penal e a polimorfia do conceito de tipi-
cidade). Importante, pois, definir que autocomposição – pura e simples-

822   CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO. Teoria Geral do Processo…, pp. 35-36.
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mente, é uma possibilidade de difícil concretização em meio à justiça 
penal, por um lado, é um método alternativo, por outro e um “modelo” a 
ser pensado, igualmente. Na última acepção é algo que pode interessar 
neste momento para a discussão. Nas outras, talvez não.

Aqui o interesse versa sobre os meios que tornam possível excluir 
hipóteses de gestão dos conflitos que não pelas próprias partes na estei-
ra das próprias relações (conflitivas), e não em estudar e legitimar “no-
vas formas” de gestão, particularmente. Por isso a ausência de destaque 
maior para a discussão em torno da autocomposição (se visualizada como 
o referido “ancestral” ou “ascendente” da atual concepção processual).

4.2 INTERVENÇÃO E VERTICALIDADE: VISÃO CRÍTICA DA TIPICIDADE E ELEMENTOS PARA 

UMA POLÍTICA CRIMINAL DE EXTREMA RATIO

“Nossas noções de ‘lei’ e ‘harmonia’ são comumente confinadas 
dentre aquelas instâncias as quais detectamos; mas a ‘harmo-
nia’ que resulta de um grande número de, aparentemente con-
flitantes, mas na verdade, concorrentes, ‘leis’, que não detecta-
mos, é ainda mais maravilhosa. Essas leis em particular são 
nosso ponto de vista, como, para o viajante, a montanha que 
muda a cada passo, e têm um infinito número de perfis, mas 
uma só forma”823. 

As palavras são de Henry David Thoreau e estão marcadas no 
clássico Walden.

Dentre o famoso relato do pensador sobre quando fora se “isolar 
no bosque” para um período reflexivo, em que pretendia se manter afas-
tado de uma viciada “vida normal” e experimentar a “vida” em sua ple-

823   “Our notions of law and harmony are commonly confined to those instances 
which we detect; but the harmony which results from a far greater number of see-
mingly conflicting, but really concurring, laws, which we have not detected, is still 
more wonderful. The particular laws are as our points of view, as, to the traveler, 
a mountain outline varies with every step, and it has an infinite number of profi-
les, though absolutely but one form” (em tradução livre) (THOREAU, Henry Da-
vid. Walden. 150th Anniversary Edition. Princeton/Oxford: Princeton University 
Press, 2004. pp. 290-291).
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nitude824, um curioso e chamativo elemento que vem à tona quando da 
discussão ora travada: nossa inserção – involuntária – em um conjunto 
estatal, regrado, delimitado e cogente de normas e o caráter inescapável 
da jurisdição. Ainda que ficta ou “virtualmente”.

Jurisdição, no caso e analisada, agora, por este viés, que guarda 
similitude e irmandade com um conceito de soberania estatal825 enquan-
to caractere de o Estado, na ordem interna e agindo dentre um esteio 
legítimo, não sofrer limitação de cunho político (bem como, na ordem 
externa, estar em pé de igualdade com outros estados soberanos). No 
caso do Estado brasileiro – nunca é demais lembrar –, a base de legitimi-
dade (diante de um Estado Democrático Constitucional de Direito como 
o é, ou pretende ser) é a democracia constitucionalmente embasada e 
inegavelmente, também, sua índole principiológica.

A jurisdição nesse sentido é uma das francas imagens dessa sobe-
rania, no instante em que representa tanto o modo como (a) o Estado 
avoca para si a capacidade de gerir e “resolver” (alguns) conflitos refe-
rentes a (alguns) bens jurídicos tutelados legalmente, e (b) especifica-
mente na maneira como esse mesmo Estado, antes de tudo, oferece um 
rol normativo que dá conta de incidir sobre uma gama de situações fáti-

824   “I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the es-
sential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when 
I came to die, discover that I had not lived. I did not wish to live what was not life, 
living is so dear“ (THOREAU, Walden…, p. 90).
825   “A noção de soberania emerge quando há a consciência da oposição entre o po-
der do Estado e outros poderes [...] Estando sempre ligada a uma noção de poder, 
aparece como uma igualdade do poder, aparece como uma qualidade do poder 
estatal ou como expressão da unidade de uma ordem, como referido por Hans Kel-
sen. Em termos políticos, refere a plena eficácia do poder, não se preocupando com 
a questão da legitimidade, devendo ser absoluto. Em termos jurídicos, identifica-
-se com o poder de decidir sobre a eficácia do direito, dizer qual a regra aplicável 
em cada caso. Para Miguel Reale, a soberania é o “[...] poder que tem uma nação 
de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro de seu território a universa-
lidade de suas decisões nos limites dos fins éticos de conivência” (STRECK, Lênio 
Luiz. BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência Política & Teoria do Estado. 7. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. pp. 167-168).
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cas tornando-as suscetíveis de se tornarem matéria-prima dessa própria 
gestão. Nessa toada, Montero Aroca situa um “conceito” de jurisdição 
como sempre atrelado a um “conceito” de estado e, por óbvio, de exer-
cício dessa soberania estatal – “imperium derivado de la soberania”826.

Como bem explica Alcalá-Zamora:

Sin ocultárseme que no siempre ha monopolizado su ejerci-
cio, ni que los fines de la misma pueden satisfacerse a veces 
mediante equivalentes jurisdiccionales, en la actualidad debe-
mos partir de la existencia del Estado para explicar la causa 
de la jurisdicción. Prohibida, como regla, por aquél la autode-
fensa, por los gravísimos peligros que para la paz y el orden 
públicos implica, y no cabiendo imponer de manera coactiva 
a los contendientes el uso de la autocomposición, so pena de 
desnaturalizarla y de rebasar los límites que le son propios, el 
Estado asume, en consecuencia, la misión de impartir justicia 
mediante un tercero imparcial, o sea el juzgador827.

Ocorre, portanto, que qualquer um que eventualmente se queira 
ver “afastado” da vida cotidiana e livre de seus regramentos ainda estará 
– teoricamente – ocupando o papel de povo, submetido à lei dentre um 
território. E justamente por ser alvo da soberania de um Estado828, está, 
pois, sujeito ao eventual exercício jurisdicional. Isso faz pensar, de modo 
encadeado, que – ainda teoricamente – não há maneira de simplesmen-
te “escapar” ao espectro das normas jurídicas, sobretudo, aqui, jurídi-

826   MONTERO AROCA, Introducción al Derecho procesal..., pp. 19-23.
827   ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Estudios de Teoría General e Historia del 
Proceso, Tomo I..., p. 33.
828   “A condição específica do estado moderno decorre dos chamados três mono-
pólios: o monopólio da força ou coerção, o monopólio da tributação e o monopólio 
da norma jurídica. Nunca a história conheceu uma forma de organização política 
com essas características. E nunca, considerando o formidável desenvolvimento 
da técnica, da ciência e a apropriação de recursos gerados pelo desenvolvimento 
econômico, se viu um ente tão poderoso: decisões políticas podem destruir popu-
lações e ameaçar a sobrevivência da humanidade em sua inteireza. Hiroshima, 
Nagasaki ou o Holocausto não teriam sido possíveis sem o estado moderno” (FE-
LIPPE, Márcio Sotelo. Direito e Moral. São Paulo: Estúdio Editores, 2014. p. 17).
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co-penais: não cabe ao sujeito simplesmente negar a possibilidade de 
cumprimento de uma lei específica, “considerar-se” apto a burlar aque-
las que por algum motivo não o agradem ou favoreçam, nem mesmo, 
hipoteticamente, se valer da escusa de ignorar seu conteúdo (“Ninguém 
se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” – como versa a Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro829).

Nesse ponto, percebe-se que a irradiação do poder soberano en-
quanto jurisdição, e o poder jurisdicional de fazer valer a aplicação do 
direito se complementam em auto referência830. E mais: percebe-se que, 
não por acaso, características que informam o dito caráter “inafastável” 
desta jurisdição são também caracteres fundamentais do próprio con-
ceito de soberania831, tal como a “unidade”, a “indivisibilidade” a “inevi-
tabilidade”, por exemplo.

Aliás, quanto a isso, refinando o ponto em debate, a própria legis-
lação penal e sua doutrina correlata tratam de evidenciar que só existiria, 
ao fim e ao cabo, discussão possível quanto ao grau de consciência da ilici-
tude eventualmente praticada pelo sujeito ou quanto ao desconhecimen-
to do caráter do injusto, e jamais quanto à ignorantia legis – ainda que se 
admita que a lei apenas é “conhecida por todos” mediante uma presunção 
ficcional832. Impossível, pois, dentre os limites jurídico-penais, uma deli-
berada “recusa” em se submeter aos ditames jurídicos e constitucionais 
estabelecidos e ou uma “negativa” particularizada de eficácia da lei.

Há uma imbricação conceitual entre a possibilidade de subsunção 
legal de uma conduta penalmente relevante e disposta como tal (“tipica-
mente”), a impossibilidade conceitual de se “esquivar” dessa subsunção 
por deliberada vontade insubordinada, e a ordem jurisdicional. Até por-
que há aqui uma via dupla e recíproca: não pode haver punição legítima 
nos moldes assentidos desde a modernidade sem o crivo jurisdicional-
-democrático conformador. Mais: uma punição com esse caráter para 
além dos confins de uma ordem estabelecida via soberania estatal a agir 
sobre uma realidade social é incompatível e guarda certo grau de inu-

829   Decreto-Lei nº 4.657 de 1942, com redação dada pela Lei nº 12.376, de 2010.
830   MONTERO AROCA, Introducción al Derecho procesal..., p. 23.
831   STRECK. BOLZAN DE MORAIS. Ciência Política & Teoria do Estado..., p. 168.
832   BITENCOURT, Tratado de Direito Penal. Parte Geral..., pp. 494-497.
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tilidade. Em oposição a Kant (lembrado por Roxin833), Foucault é quem 
parece mais lúcido, no ponto: uma sociedade em vias de se “dissolver” 
e “desaparecer” não tem qualquer direito em punir o último de seus cri-
minosos. Um crime “sem dinastia” nem nenhum efeito desviante para 
nenhuma ordem, ou cujo fato da punição não gere nenhum efeito social 
– fático ou teórico – “não clama castigo”834.

Dessa maneira, ante uma sociedade regrada sob a matriz de 
Estado (Constitucional) de Direito, regida por normas jurídicas (muitas 
de caráter penal, compositoras, em boa parte do sistema jurídico-penal 
vigente), tanto não cabe negar (voluntariamente) seu conteúdo e pres-
crições, quanto não caberia “punir” ou “castigar” (ou mesmo “proces-
sar”) alguém sem esse vínculo social forjado politicamente na jurisdição 
como ato de soberania.

O próprio “punir” – ou mesmo o “acusar” alguém (enquanto ato 
ligado à suposta subsunção de uma conduta praticada por uma lei que 
a rege ou incrimina) só pode existir diante de um quadro de jurisdição e 
soberania estatais, pois.

Há, portanto, que se pensar no caráter e nos elementos que in-
formam essa subsunção, uma vez que, verificando-a de modo certeiro, a 
incidência normativa não se afasta nem se burla. E aí há, possivelmente, 
uma brecha de discussão qualitativa que se possa fazer. Talvez o máxi-
mo aproximável da ideia de não submissão ao conteúdo normativo e/
ou não subsunção fática a efeitos jurídico-penais. Não há que se con-
fundir a missão precípua estatal de ampliar e qualificar a sobrevivência 

833   “Sí, para Kant tiene que haber pena incluso aunque el Estado y la sociedad ya 
no existieran; incluso si éstos se disolvieran — dice —, “‘debería ser previamente 
ejecutado el último asesino que se encontrara en prisión, para que cada cual sufra 
lo que sus hechos merecen y la culpa de la sangre no pese sobre el pueblo que no ha 
exigido ese castigo”’” (ROXIN, Derecho Penal. Fundamentos de la estructura de 
la teoría del delito…, pp. 82-83).
834   “Um crime sem dinastia não clama castigo. Tampouco — segundo outra versão 
do mesmo apólogo — às vésperas de se dissolver e desaparecer, uma sociedade 
não teria o direito de erguer cadafalsos. O último dos crimes só pode ficar sem 
punição” (FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Trad. Raquel Ramalhete. 28. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2004. p. 78).
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dos seus membros835 com uma espécie de liberação irrestrita para com 
a ingerência total em todo e qualquer aspecto da vida que possa ser tido 
por “relevante” e justificado perante o arbítrio estatal para além de sua 
legitimidade que precisa, sim, ser questionada836.

Como fora mencionado em meio a este estudo, existe inclusive 
ingerência constitucional propositiva (direta e expressa, por vezes) re-
clamando certas avocações: reclamando a gestão estatal de certos con-
flitos cuja questão de fundo fora obrigatoriamente regida por uma nor-
ma (incriminadora) “encomendada” pela lei maior relativa a alguma(s) 
situação(s) específica(s), ou a algum “tema” ou bem jurídico especial-
mente focalizado pelo texto constitucional. Uma “ligação direta” entre 
proposituras constitucionais soberanas e a própria ordem jurídico-pe-
nal incriminadora. E como também já fora mencionado, há uma sensível 
diferença entre a “necessidade” (teórica) de se “criminalizar” algumas 
condutas e a real incidência de fatores relativos à ordem punitiva e ao 
direito penal em si. Não há escapismo nem tergiversar, aqui, e sim uma 
simples adequação de ambientes conceituais: não é a “criminalização” 
constitucional de uma conduta que vai lidar com os critérios dessa sub-
sunção fática nem com os demais critérios de “imputação” penal e ou-
tras peculiaridades.

Tal e qual explicam Dolcini e Marinucci837, a ingerência constitu-
cional sobre os bens jurídicos penalmente relevantes diz respeito aos 
seus critérios de tutela e criminalização: ela não anula ou exclui as ca-
racterísticas e o influxo conceitual próprio da legislação e doutrina pe-
nalista para examinar, na casuística, todo seu arsenal de critérios e con-
ceitos aplicáveis. Ou seja, não existe um automatismo criminalizador 
via “imposição” constitucional que não passe por um filtro de análise de 
critérios penalmente relevantes.

Não podemos, por exemplo, crer que a criminalização “constitu-
cional” dos ilícitos “definidos como hediondos”838, por exemplo, é uma 

835   ELIAS, A sociedade dos indivíduos..., p. 168.
836   FERRAJOLI, Luigi. “Il fondamento filosófico del rifiuto della pena di morte”. Direito 
e Democracia: Revista de Ciências Jurídicas, v. 7, n.2. Canoas: Ed. Ulbra, 2006. p. 257.
837   MARINUCCI. DOLCINI, op. cit., especialmente pp. 190 e seguintes.
838   Constituição Federal, Art. 5º, inc. XLIII – A lei considerará crimes inafian-
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espécie de salvo conduto para que não se analisem quaisquer outros cri-
térios na lida com situações que parecem comportar as condutas crimi-
nalizadas em questão. Não cabe à doutrina nem à ingerência estatal no 
sistema jurídico-penal descumprir o mandamento expresso constitucio-
nal, quando ele existir. Mas, do mesmo modo, não está – nem pode estar 
– extinta a discussão legal e doutrinária sobre os critérios que informam 
essa imputação (presumida subsunção) e suas condições. Ou seja, em 
outro exemplo: cabe ao sistema a criminalização de um verificado ato 
que constitua tecnicamente o crime de “terrorismo” – conforme o man-
damento constitucional exemplificado. Cabe, ao mesmo sistema, a con-
formação legal e técnica quanto a que atitudes e situações fáticas e em 
que contextos se poderia verificar que houve a incidência do mandado 
constitucional, da norma penal correlata e que assim mereça a subsun-
ção consequente. A fronteira específica da técnica penal segue existin-
do uma vez que o mandamento constitucional não pode ser “cumprido” 
sem se ater a ela e/ou em relação a ela, ser totalmente desconforme.  

Tudo isso para deixar claro que, via “mandado” constitucional 
genérico ou mesmo via tipicidade penalmente regrada, a norma ou 
preceito incriminador não depende apenas de critérios e parâmetros 
“linguísticos”, senão que de análises de conjunturas que perpassam os 
ambientes cultural, político, socioeconômico e muitos outros que com-
plementam essa subsunção para além de uma mera questão de premissa 
maior (“lei”) versus premissa menor (“fato”).

O atingimento de um grau de adequação fática e jurídica para que 
haja – em um primeiro estágio – a verificação de subsunção/tipicidade e 
– em última análise – a possibilidade de avocação soberana jurisdicional 
de um caso, seu tratamento e seu desfecho/resposta dada “oficialmente” 
pelo Estado, é complexo: não pode ser avaliado com base em elementos 
“fáceis” tal e qual uma (impossível) interpretação literal que perpasse 
apenas uma possibilidade de combinação entre uma “conduta” mecâni-
ca e um “verbo” nuclear típico. 

çáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes he-
diondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem.
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A ideia de que um “suporte fático” é uma simples composição entre 
uma verificação (simples) de um acontecimento mundano e sua acoplagem 
com o signo linguístico que informa a norma estabelecida é uma ilusão. 
Uma ilusão perigosa, diga-se. Assim como não há soberania (nem pode ha-
ver “punição”) relativa a um contexto social e um Estado “vagos” ou ine-
xistentes, não existe uma norma ou mandamento incriminador destinados 
“a ninguém” ou a “nenhum contexto”, diante de “nenhuma” interpretação 
complementar e puramente dispostos artificialmente em um texto.

Como explica Maurício Zanoide de Moraes – escorado igualmen-
te em Virgílio Afonso da Silva: 

o suporte fático é formado pelo fato, ato ou situação jurídica 
inseridos no âmbito de proteção da norma. Contudo essa é 
apenas uma das partes em que ele se estrutura [...] Formu-
lar quatro indagações é muito útil para se iniciar a percepção 
analítica do que ele seja e do que se compõe o suporte fático: 
“(1) o que é protegido? (2) contra o quê? (3) qual a consequência 
jurídica que poderá ocorrer? (4) o que é necessário ocorrer para 
que a consequência jurídica possa também ocorrer?”839.

Já vem de muito longe – e sequer cabe aqui ser precisada – a noção 
de que um “positivismo” jurídico calcado apenas em contrastes e “iden-
tificações” entre caracteres linguísticos-textuais e fatos do mundo é ca-
duca. Uma busca de mera adequação linguística de fatos e texto (legal) 
esbarra em uma série tão imensa de problemas que seria impossível de 
ser exibida e discutida no fôlego da temática atual aqui examinada: vão 
desde uma crença tola na solidez semântica das palavras da lei (Warat 
há muito avisara840) até uma acéfala noção de “aplicação” da norma sem 

839   MORAES, Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro..., pp. 274-275.
840   “Chamaremos modos diretos de redefinição às atividades definitórias dos ju-
ízes que explicitamente propõem nas sentenças mudanças dos critérios de rele-
vância de certas palavras chaves contidas nas normas gerais. Ora, como ante-
cipamos, consiste a tarefa definitória em uma seleção de notas que expressam 
critérios de relevância para determinar as situações ou coisas que integram uma 
classe. Quando se propõe uma mudança destes critérios está-se redefinindo. De 
outra parte, são imprecisões significativas da linguagem jurídica que permitem o 
processo direto de redefinição. Para realizar tal processo os juristas aproveitam-
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nenhum compromisso com a quadra de questionamentos referida por 
Zanoide de Moraes, acima. Semer pontua – sobre uma análise da lesivi-
dade – no mesmo sentido: 

Embora a lesividade possa ser deduzida do utilitarismo penal 
de forte tradição iluminista, é certo que a incorporação na 
dogmática se aprofundou com o resgate do conceito mate-
rial de crime. O reflexo imediato se deu na admissão da tipi-
cidade material: não basta a congruência da conduta àquela 
prevista pela lei, mas soma-se a exigência que a ação tenha 
resultado em lesão ao bem jurídico tutelado841.

É quanto ao problema refletido na tipicidade penal da contextua-
lização da aplicação ou subsunção para a real incidência de um norma-
tivo penal que nos ocuparemos brevemente nesse tópico, pois. Afinal, 
uma noção de “suporte fático” para a incidência normativa que se preo-
cupe apenas com os interesses supostamente abrangidos pelo “âmbito 
de proteção” se esquece de igualmente dar atenção para o nível de “in-
tervenção”, ou seja: uma análise específica sobre “contra o que se quer” a 
proteção é também essencial na discussão842. Não se pode analisar uma 

-se da vagueza e da ambiguidade endêmicas das palavras da lei utilizando-as 
como recurso interpretativo. A linguagem natural é a linguagem em que se ins-
crevem as normas; possui características estruturais e situacionais que dificul-
tam a transmissão clara das mensagens. Mas o caráter impreciso das expressões 
legais nem sempre é manifesto. Muitas vezes seus destinatários não percebem as 
mudanças de sentido propostas pelo emissor. Deste modo, os defeitos endêmicos 
das palavras da lei cumprem importante função retórica em relação às práticas 
tribunalícias. Constituem algumas linhas argumentativas utilizadas pelos juízes 
para alterar os critérios decisórios predominantes, sob a aparência de estarem 
aplicando conteúdos fixados pelo legislador“ (WARAT, Luis Alberto. Introdução 
Geral ao Direito I.  Interpretação da Lei. Temas para uma reformulação. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1994. pp. 38-39).
841    SEMER, Princípios Penais no Estado Democrático..., p. 45. 
842   “Percebe-se, portanto, que diversamente do que se poderia imaginar, o supor-
te fático não é composto apenas por aquilo que se quer proteger com a norma. 
Também o compõe aquilo contra o que se quer proteger (intervenção)” (MORAES, 
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro..., p. 275).
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norma e seus elementos (e sua incidência fática) de um modo “flutuan-
te” como se ela pudesse ser primeiramente “definida” ou preparada de 
um modo técnico para que depois se vise seu “encaixe” em uma situação 
mundana qualquer. 

Os níveis de real vinculação da norma aos interesses protegidos (e 
ao grau de ofensa a esses interesses de modo a autorizar a intervenção 
vertical)843 são fundamentais para uma bipartição básica entre graus for-
mal e (especialmente) material de tipicidade, bem como para o desen-
volvimento mais avançado da ideia de tipicidade. 

O perpassar desse pondo de discussão é fundamental para a aná-
lise de fundo que é a proposta desse trabalho, porque se localiza jus-
tamente no núcleo da incidência da verticalidade político-criminal e 
na porta de entrada da apropriação jurisdicional dos fatos cotidianos: 
trata-se, aqui, de exibir critérios para delimitar, com rigorismo, as áre-
as sobre as quais será admitida a intervenção do estado, como pontua 
Juarez Tavares: “o injusto penal, na qualidade de injusto típico, não pode 
ser produto de livre criação, nem ser orientado por qualquer propósito, se-
não o de delimitar com absoluto rigorismo as áreas sobre as quais será 
admitida a intervenção do Estado”844.

A intervenção estatal (vertical) nas relações sociais precisa ser 
munida de um caráter de extrema ratio que não abra mão de uma auto-
consciência quanto aos perigos de sua própria atuação e os perigos de 
sua antecipação ou deslocamento antecipatório. O conceito de ultima 
ratio parece ter ficado por demais “leve” e as barreiras principiológicas 
parecem ter sido rompidas com desfaçatez845. A distinção se mostra 

843    “De outra parte, a noção de proteção também envolve o conceito de ataque. 
Neste ponto, é preciso duas cautelas. A primeira é a de não confundir bem jurídico 
com o objeto do delito. A segunda é definir qual o ataque idôneo para atingi-lo 
[...] a necessidade do afetamento do bem para a consideração do injusto projeta 
para o ordenamento, como consequência, um questionamento de legitimidade em 
relação a condutas que se distanciam dessa protetividade” (SEMER, Princípios 
Penais no Estado Democrático..., p. 49).
844   TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. pp. 
129-130.
845   MOCCIA, Sergio. “‘Legalità’ e ‘flessibilità’ dell’intervento penale”. In: SILVA 
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adequada inclusive à provocativa (e ora adotada) opinião de Amilton 
Bueno de Carvalho sobre um discurso de ultima ratio que – com veio 
abolicionista – repudia o franquear irrestrito de “intervenção” (legal, 
jurisdicional, moral) da ordem estatal na vida social, não pretendendo 
se constituir em (apenas) um advogar retórico (fake) sobre necessá-
ria baixas incidências penalistas desprovido de postura ideológica (ou 
provido de uma postura encoberta)846.

Salienta-se, contudo, que a própria força do presente trabalho 
estaria esmorecida se houvesse uma pretensão de (re)discussão ampla 
de elementos da teoria do crime neste momento. A ideia reside, pois, 
menos em listar e revisar elementos componentes dos complexos ar-
cabouços que perpassam as considerações dogmático-penais sobre o 
tema do que em focalizar um nicho de debate relativo ao problema 
principal da tese ora exposta. Assim, se dará franco privilégio a uma 
explicação parcial de fatores relativos à tipicidade que tenham im-
portância fundamental para a propositura-destino das considerações 
apresentadas frente à possibilidade de um tratado exaustivo (impossí-
vel nas presentes condições) no tema.

A hipótese reside em mostrar como elementos relativos a revisita 
da(s) teoria(s) da tipicidade pelas doutrinas que informam as várias nu-
ances de uma tipicidade “material” e do sistema bipartido do fato punível 
podem auxiliar na reconstrução significativa do conceito de justa causa 
para a ação penal: se trabalhará com esses aspectos no sentido de for-
necer fomento para que haja possibilidades de uma recusa jurisdicional 
em abranger e gerir algumas situações cotidianas em seu seio, sem um 
simples escapismo em relação ao dever jurisdicional e sem uma negação 
técnica diante daquilo que se constitui, evidentemente, como infração 
penal que merece o crivo da jurisdição. 

FRANCO, Alberto; NUCCI, Guilherme de Souza (Orgs.). Revista dos Tribunais 
100 anos. Doutrinas Essenciais. Direito Penal. Volume II. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010. p. 486.
846   CARVALHO, Amilton Bueno de. Direito Penal a Marteladas. (Algo sobre Niet-
zsche e o Direito). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 40.



458

PROCESSO PENAL E POLÍTICA CRIMINAL

4.2.1 TIPO PENAL E TIPICIDADE: REVISÃO INICIAL OBRIGATÓRIA PARA  
ALÉM DA LITERALIDADE

Partindo-se de um princípio que focaliza duas premissas (a necessi-
dade de racionalização do exercício de um “poder punitivo” e a constante 
obrigatoriedade de verificação de legitimação dos seus atos)847, chega-se à 
conclusão de que existe uma inegável diferença entre a fórmula prevista 
em lei (tipo penal) e todo um conjunto de situações e justificações passí-
veis de análise da característica de adequação da fórmula à conduta indi-
vidualizada (tipicidade)848. Tavares sustenta claramente que a “tipicidade” 
é muito maior e engloba o próprio “tipo” uma vez que ela congrega tanto 
a situação configurada (legalmente) como “crime” quanto à análise, prag-
mática, daquilo que fora experienciado pelo agente849.

Se não por motivos que perpassam uma questão que chega às 
raias da lógica da política criminal destinada ao centro do sistema jurí-
dico-penal (normas incriminadoras de condutas), por uma questão de 
adequação (também política) constitucional: é imperioso que se com-
preenda – como fora afirmado no primeiro capítulo – o sistema jurídico-
-penal como tributário de valores-base, princípios-chave e autorizações 
e mandamentos constitucionais. E isso significa não uma mera hierar-
quização formal (“piramidal”) da carta maior para o conjunto de leis que 
lhe são inferiores. Isso significa uma assunção de que de uma leitura ge-
nuína dos preceitos constitucionais deve reconhecer a já referida índole 
do conteúdo ali prescrito.

É fácil realizar uma espécie de contraprova argumentativa, tal e 
qual já fora abordada, e perceber que, de uma análise fria do texto da 

847   “La elaboración dogmática del concepto de tipo, enmarcada en una general em-
presa reductora del poder punitivo, no puede construir un tipo objetivo al sólo efecto 
de proveer la base para el dolo en el tipo subjetivo, porque se reduciría a una creaci-
ón al servicio de la simetría teórica, desentendiéndose de la misión política de aco-
tar el ejercicio del poder punitivo y de descartar el que importa un grado intolerable 
de irracionalidade” (ZAFFARONI; ALAGIA; SLOKAR, Derecho Penal..., p. 483).
848   ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Pe-
nal Brasileiro. Parte Geral. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 338. V. 1.
849   TAVARES, Teoria do Injusto Penal..., p. 130.
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Constituição, se não se consegue obter nela todo e qualquer regramen-
to relativo ao sistema jurídico-penal (procedimentos processuais, por 
exemplo), se consegue facilmente obter diretrizes alertando para que 
tipo de sistema jurídico-penal o estado não vai tolerar nem promover. A 
conclusão de Zaffaroni et al., de uma funcionalidade garantista da pró-
pria existência de conceitos como “tipo penal” enquanto limitadores 
(redutores) do poder punitivo, se não pode ser aceita sem choques con-
ceituais por um viés, pode perfeitamente, por outro, ser assentida como 
uma possibilidade de preenchimento conceitual legítimo (ou ao menos 
não incongruente) para a questão:

Por ello, la construcción de la tipicidad objetiva no debe 
perseguir sólo la función de establecer el pragma típico sino 
también la de excluir su tipicidad cuando no media conflic-
tividad, como requisito o barrera infranqueable a la irracio-
nalidad del poder punitivo, toda vez que de no existir la con-
flictividad como carácter del pragma típico no sería tolerable 
ningún ejercicio del poder punitivo850.

A ideia aqui trabalhada, no entanto, parte de um pressuposto que 
inclusive deve ser revista essa noção de “conflitividade”, uma vez que as 
ingerências político-criminais e mesmo “políticas” (em um sentido de 
ingerência estatal ampla) não devem estar presentes e atuantes frente 
a todo tipo de panorama conflitivo. É sabido que – conforme pacífica 
jurisprudência pátria, inclusive – os meros dissabores cotidianos devem 
ser absorvidos pelo âmbito relacional e psíquico dos cidadãos para fins 
de não verificação de danos (morais, por ex.) juridicamente tuteláveis. 
A pergunta que resta é aquela sobre até onde a mesma lógica não pode 
ser, ao menos em parte, fomentada na esfera político-criminal. A “bar-
reira infranqueável” da racionalidade punitiva encontra não apenas a 
lei, o verbo nuclear típico, como mediadora, mas igualmente o sentido e 
o contexto da aplicação, além de uma plataforma principiológica consti-
tucional que lhe dê (obrigatoriamente) guarida. Não se pode negar que, 
bem como ocorre com a jurisdição (sentido amplo), o apego a certa ex-
pectativa de unidade fornecida por um senso comum de interpretação/
aplicação literal das normas é ponto de apoio ou salvaguarda moderna 

850   ZAFFARONI, ALAGIA, SLOKAR, Derecho Penal..., p. 483.
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e utópica de segurança(s) de várias ordens. Imprescindível que se dê um 
passo além – o que pressupõe traumáticas rupturas. E o que pressupõe 
também dois fatores incômodos.

O primeiro deles diz respeito a um quadro mais genérico onde – 
já fora abordado e voltará a ser tema ocupado ainda mais uma vez – é 
necessário que se compreenda a jurisdicionalidade (enquanto sistema 
“operacional” de relações humanas, e não do ponto de vista de garantia, 
como já se bem explicou) e a consequente gestão relacional/conflitiva 
pelo estado como um fator a ganhar revisão necessária, não uma “pre-
missa” indispensável em todos os cenários imaginados. 

O segundo diz respeito à leitura da(s) norma(s) incriminadoras 
para além dos ranços positivistas, silogísticos, e também de algumas 
plataformas conceituais datadas de abordagem: a sacralização (por as-
sim dizer) do texto da lei não pode seguir refém de cenários relativos 
tanto à espécie de pânico moral quanto a fanatismo legalista. Afirma-se 
com tranquilidade que uma sociedade onde a função declarada e acei-
ta das normas reside (no paradigma “preventivo-geral-positivo”) em um 
“reforço” dos elos sociais vivificados na própria “consciência” do poderio 
das próprias normas e de sua obediência respectiva, é uma sociedade 
doente. Ou doentia.

Em contrariedade à tendência pós-moderna, a tarefa aqui é a de 
separar o foco de crítica que envolve o caráter de taxatividade da norma 
penal. O erro de não a perceber enquanto espelho de um valor e prin-
cípio inviolável e propor uma “flexibilização” da “aplicação” da norma 
de forma equivocada, visando um raio de atuação muito maior do que 
ela comporta (crença, inclusive, na prevenção geral)851. É preciso negar a 
descontextualização “social” de algumas imputações.

851   “Al fine dell”’accertamento dela tipicità, la sussunzione dela fattispecie con-
creta in quella astrattta richiede un processo logico di separazione, pertanto un 
singolo accadiamento è considerato avulso dall”insieme dei fenomeni social e na-
turali a cui nella realtà resulta congiunto. Dalle fattispecie impostate su di un esito 
a raggio amplificato consegue che la valotazione dela tipicità finisce per estendersi 
tanto, da riguardare non singoli fenomeni, ma condizioni generali della società, 
orientandosi in una direzione oposta a quella dela tassatività, a conferma dela 
crisi legata ala generale caduta dele garanzie” (MOCCIA, “‘Legalità’ e ‘flessibilità’ 
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Rejeita-se, pois, qualquer perspectiva de se abordar o tema da tipi-
cidade para aquém de fatores que relevem essa noção contextual de con-
flitividade (criticamente abordada) como elemento a ser valorado quando 
da configuração típica. Visa-se um cenário onde, além de estarem confi-
guradas a ofensividade da conduta praticada em grau de real ofensa ao 
bem jurídico tutelado, e a possibilidade de imputação objetiva do resulta-
do852, deve estar consagrado um contexto racional/razoável de aplicação 
da norma (e consequente ação gestora jurisdicional). Trata-se de relevar o 
caso concreto para a configuração existencial da prática a ser incriminada 
na tipicidade: sem ele, não se poderia, em primeiro lugar, examinar a exis-
tência ou não de mérito de abordagem jurídico-penal853.

É mais do que hora de se, finalmente, começar a promover o sem-
pre tão aludido movimento de contração do direito penal como medida 
de sua racionalização definitiva, o que pressupõe um afastamento gradu-
al, mas rigoroso, de certas instâncias sociais, como para García-Pablos:

Eso sí, el actual derecho penal ha de experimentar transfor-
maciones sustanciales. Está llamado a intervenir menos en 
las relaciones sociales y conflictos comunitarios, a verificar 
racionalmente su objetivo y a ponderar empíricamente el 
coste real de su intervención. Deberá potenciar las exigen-
cias garantistas y mejorar cualitativamente sus instrumen-
tos, dando paso a otros menos devastadores.854

Entre outros âmbitos de fundamental importância, essas “trans-
formações substanciais” devem obrigatoriamente perpassar a ideia de 
que é preciso haver uma ampliação da ingerência política (simplesmen-
te) ou mesmo puramente social (não estatal) na gestão de certas reali-
dades conflitivas, e uma óbvia e reflexa diminuição da ingerência po-
lítico-criminal. Ao mesmo tempo, a ingerência político-criminal, como 

dell’intervento penale”, p. 482).
852   GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2004. pp. 89-90.
853   GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 
2002. p. 155.
854   GARCÍA-PABLOS. Derecho Penal…, p. 58.
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parte desse movimento, tem de visualizar, desde seu núcleo (as normas 
do sistema jurídico-penal encarregadas de prescrever criminalizações), 
outro tipo de arrefecer: em outras palavras, deve haver uma bateria de 
“testes” ou “dificuldades” do ponto de vista social, econômico, cultural, 
etc., para que haja uma verificação de conflitividade do tipo que é apta 
para ser extirpada das ingerências social e política e passe a ser alvo da 
ingerência político-criminal e, ao fim, jurisdicional.

Para esse aludido “afastamento” ou “retiro” jurisdicional, é ne-
cessário que não se configure uma negligência de atuação da jurisdi-
ção diante da existência de uma conduta criminosa e/ou uma demanda 
acusatória, mas sim que seja rarefeita a possibilidade de – levando-se 
em conta a conflitividade como fator-chave – haver a própria verificação 
de “crime”, via (a)tipicidade, salvo em um caso de ou evidente violação 
lesiva de bem jurídico fundamental, ou em caso que não se mostre eficaz 
de nenhum modo qualquer critério resolutivo de outra ordem.

Mister que a elaboração e sobretudo a aplicação cotidiana do di-
reito penal pelos diversos atores responsáveis (mormente pelo magis-
trado) seja imantada de um caráter que – levando em conta a índole 
constitucional – tenha em mente (a) a já referida  necessidade de racio-
nalização, aqui relativa ao enquadramento legal-incriminador; (b) uma 
obrigação (ou, no mínimo uma sensibilidade) no que diz respeito aos 
valores constitucionais a serem evidentemente ponderados (propor-
cionalidade); (c) critérios que não mascarem ou procurem diminuir o 
arcabouço teórico e empírico da crítica criminológica e o impacto da 
própria atuação do sistema jurídico-penal, em si, e, por fim, (d) o entra-
ve técnico representado pela necessidade de o tipo penal ser encarado 
sob vários aspectos e diante de várias realidades – sendo a subsunção 
literal/linguística da conduta aos verbos e elementos do tipo apenas um 
desses aspectos.

Imperativa, pois, a exposição complementar de uma visualização 
do bem jurídico como relativo à lesividade das condutas (a ser) incri-
minadas855 frente a tal elemento protegido pelo conjunto de normas: 

855   “El principio de lesividad impone que no haya tipicidad sin lesión u ofensa a un 
bien jurídico, que puede consistir en una lesión en sentido estricto o en un peligro”. 
ZAFFARONI, ALAGIA, SLOKAR, Derecho Penal..., p. 491.
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Zaffaroni, Alagia e Slokar denunciam o “abismo conceitual” e a desvirtu-
ação existentes entre uma visão de bem jurídico como relativo ao real bi-
nômio “potencial lesivo da ação criminosa” – “bem ou interesse lesado”, 
e a visão “legitimante” de “bem jurídico tutelado” como centro/fomento 
do direito penal856.

Se por um lado pode se estar diante de um “esfacelamento” do 
sistema normatizado com a perturbação causada por essa série intrusa 
de variáveis, por outro, se está trazendo a aplicação do direito (penal) 
para próxima das frentes constitucionais (por um lado)857 e da realidade 
social aonde suas representações e efeitos vão ou devem se verificar. A 
segunda opção parece largamente mais favorável, para não ser ofensivo 
em dizer menos eivada por um autismo do qual já se precisa estar farto.

Cabe, ainda, mais um desmembramento, uma vez que a aprecia-
ção crítica desse critério de conflitividade não parece suficiente sozinho. 
E esse passo a mais diz respeito a duas categorias que podem vir em 
complemento mútuo: dentre uma visão bipartida da teoria do crime, 
a tipicidade se amolda nesse formato aqui buscado, amparada por ele-
mentos de indispensável presença analítica: a adequação social como 
integrante do arcabouço da tipicidade e a finalidade de proteção dos di-
reitos fundamentais como “fiel da balança” para a determinação da legi-
timidade da intervenção (penal) estatal. Deles se ocuparão brevemente 
as próximas linhas.

4.2.2  SISTEMA BIPARTIDO DE FATO PUNÍVEL: COMPLEMENTAÇÃO POSSÍVEL EM RELAÇÃO À 
ADEQUAÇÃO SOCIAL E AOS LIMITES INTERVENTIVOS COMO MEDIADORES DA TIPICIDADE 

Existe toda uma relação de defesa da aludida racionalização e jus-
tificação do sistema das normas punitivas e a consideração técnica de 

856   ZAFFARONI, ALAGIA, SLOKAR, Derecho Penal..., pp. 486-490.
857   “O conceito de tipicidade penal, assim, não mais se limita àquela concepção 
inicial de caráter meramente formalista, de subsunção mecânica, uma vez que a 
ciência do direito penal evoluiu em sua construção epistemológica, exatamente 
para dar ao direito penal a roupagem moderna que se ancora, dentre outros, nos 
princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição da Repú-
blica); da legalidade, da liberdade (art. 5º, caput, e inciso XV), etc.” (CASTANHO 
DE CARVALHO et al., Justa Causa Penal Constitucional..., p. 75).
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trabalhar com categorias como a tipicidade e a antijuridicidade caracte-
rísticas de forma unificada. E isso é fácil de ser demonstrado no instante 
em que a visualização apartada das categorias possibilita uma equivoca-
da análise da figura típica enquanto possível em uma descontextualiza-
ção fática (que não deixa de ser uma descontextualização frente à análise 
constitucional-democrática e autocrítica da própria intervenção penal).

Para tanto, vale à pena uma incursão, ainda que rápida, por alguns 
elementos informantes da teoria bipartida do crime e sua interessante 
conceituação de “tipo de injusto” ou de “injusto típico”, que congrega am-
bos os elementos para uma abordagem francamente mais qualificada 
do grau efetivo de tipicidade (penal) de uma conduta avaliada858.

Nas palavras de Cirino dos Santos:

O sistema bipartido de fato punível afirma a unidade concei-
tual de tipicidade e antijuridicidade, como elementos inte-
grantes do tipo de injusto, que admitem operacionalização 
analítica separada, mas não constituem categorias estrutu-
rais diferentes do fato punível. O tipo legal é a descrição da 
lesão de bens jurídicos e a antijuridicidade é um juízo de valo-
ração do comportamento descrito no tipo legal, formando o 
conceito de tipo de injusto859.

O conceito de tipo de injusto em meio ao cerne dessa teorização, 
pois, é um conteúdo dotado de uma análise valorativa ou qualitativa, em 
si, como parte de sua própria definição “típica”. Por ser conceituação 

858   “Podemos desde logo anunciar que a tipicidade e a antijuridicidade não po-
dem ser fundamentadas em compartimentos estanques, submetidos a operações 
distintas unicamente segundo a consideração de que no tipo se encerra a maté-
ria da proibição e na antijuridicidade um juízo inadequado à ordem jurídica. A 
proposição de que essa operação se desenvolva em duas fases significa que, numa 
primeira fase, a tipicidade e a antijuridicidade devem ser tomadas em conjunto, 
sob o crivo dos direitos fundamentais e dos direitos humanos de primeira geração 
e numa segunda fase, separadamente, para atender seus aspectos analíticos de 
configuração. Com isso, o que se pretende é submeter o exame do injusto a um 
procedimento dialético rigoroso quanto ao respeito à liberdade individual” (TA-
VARES, Teoria do Injusto Penal..., p. 131).
859   CIRINO DOS SANTOS. Direito Penal..., p. 73.
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“composta”, foge, inicialmente, de um modo louvável, de categorizações 
simplificadas que denotam conceitos isolados perigosos nessa seara. É, 
por convicção, uma teorização que não recai no equívoco de uma aná-
lise de tipicidade do ponto de vista exclusivamente “literal” e – também 
por definição – parte para uma determinação de tipicidade que leva em 
conta elementos caros relativos ao ambiente sociopolítico onde haverá 
a interpretação/aplicação da norma.

Não se trata de equalizar categorias, de modo direto, com o in-
tuito de transmutar uma tripartição de elementos compositores da te-
oria do crime em uma bipartição, de modo indiscriminado. Trata-se de 
unificar categorias diante de uma proposta metodológica para fins de 
interpretação e aplicação, visualizando eminentemente uma verdadeira 
democratização do dado de tipicidade, através da implementação da-
quilo que Roxin batiza de “tipo total”: 

Pero de todo ello sólo hay que sacar la conclusión de que, 
cuando no pueden entrar en juego derechos de intromisión, 
carece de importancia el elemento valorativo destinado a 
ello. Y en los casos más frecuentes en que un tipo delictivo 
sólo se crea incluyendo las causas de justificación, hay que 
considerar ya en el tipo las peculiaridades sistemáticas de 
las mismas. En tales casos la unidad del tipo total de injusto 
cubre las diferencias sistemáticas, pero no las suprime860

É importante salientar que uma conceituação puramente dog-
mática de tipo de injusto faz com que o intérprete/aplicador jurídico se 
depare com a necessidade de levar em conta as causas de justificação, 
excludentes e permissivos para a composição da tipicidade. Isso vai ge-
rar a fórmula que necessariamente inclui na análise típica os elementos 
justificadores para ampliar a base normativa. Ou seja: típico passa a ser 
não algo que é adequado à norma e também não está justificado, em 
verificação conjunta861.

860   ROXIN, Derecho Penal. Fundamentos de la estructura de la teoría del delito…, p. 289.
861   “Com a renormativização do tipo novamente se confundiram os limites entre 
tipo e antijuridicidade, o que fez copiosa gama de autores adotar a teoria dos 
elementos negativos do tipo, para a qual as causas de justificação condicionariam 
a própria tipicidade da conduta” (GRECO, Luís. “Introdução à dogmática fun-
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No entanto, não se está, aqui, interessado em uma análise exclu-
sivamente ou prevalentemente pelo viés dogmático, e sim pelo viés po-
lítico-constitucional. Por isso, o dado a ser de sobremaneira ressaltado 
passa pela questão não tanto dos permissivos/causas de justificação, e 
sim pelos fatores de mediação político-criminais que estão envolvidos. 
Para além de uma mera apreciação das causas justificativas em conjun-
to com a norma que estabelece o tipo, se procura a ênfase nos caracteres 
que – dentro dessa tipicidade – sirvam de freio e/ou contrapeso para 
a própria verticalidade interventiva estatal. Estabelecer “quando” uma 
conduta é verdadeiramente típica é uma operação que envolve também 
fatores constitucionais relativos à ideia de limite (negativo) da política e 
de uma profunda visão crítica da aplicação da lei penal:  “A insustenta-
bilidade da tese da separação entre tipo e antijuridicidade não decorreu, 
como parece, de mero acidente dogmático. Há, por trás desse aspecto dog-
mático, um condicionamento político da norma penal”862.

Justamente nessa esteira, se exibirá, em linhas forçosamente par-
ciais, aportes que se vinculam tanto à ideia de necessidade de verifica-
ção da adequação social e do prisma das liberdades individuais como 
elementos típicos. A proposta é densificar a noção de que o ato inter-
pretativo da norma penal – e, mais, a própria consideração em torno da 
tipicidade – é operação que deve ser tributária de uma visão limitadora 
da intervenção jurídico-penal-estatal e que se coaduna com a noção de 
que as relações sociais e eventos cotidianos precisam de um nível de 
oxigenação que afasta enquanto (verdadeira) ultima ratio a apropriação 
vertical dos conflitos. Extrema ratio, na opinião de Moccia: “Il diritto pe-
nale, seriamente inteso, rappresenta soltanto l”extrema ratio dela politica 
sociale, e non solo per evidenti ragioni di difesa dela libertà, ma anche per-
chè il diritto penale non há affato la capacità di risolvere ala radice la gran 
parte dei problemi che pur è chiamato a fronteggiare”863.

cionalista do delito – em comemoração aos trinta anos de ‘Política Criminal e 
Sistema Jurídico-Penal de Roxin’”. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 
32, out./2000. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 126.
862   TAVARES, Teoria do Injusto Penal..., p. 157.
863   MOCCIA, “‘Legalità’ e ‘flessibilità’ dell’intervento penale”..., p. 483.
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Nesse ponto, se vê que topoi como a “adequação social” da con-
duta típica e a “proteção individual” (do ponto de vista da fiscalização 
quanto à sanha interventiva estatal) se “encontram”, tanto nos funda-
mentos/alicerces democráticos de viabilidade interventiva (viabilida-
de de aplicação da norma incriminadora) quanto no combate às possi-
bilidades enfraquecidas do sistema tripartido da teoria do crime e sua 
“tipicidade” vista de forma “estanque”. Dentre os possíveis sentidos da 
norma penal, há que se trabalhar, em um primeiro plano, não com o 
sentido de reles “proibição de condutas”, mas sim com um sentido de 
“limitação do poder estatal”864.

Como segue explicando o Cirino dos Santos, os elementos com-
positores do tipo de injusto são a ação (como realidade psicossomática 
do conceito de crime), a antijuridicidade (relativa às justificações media-
dores das permissões e proibições penalmente relevantes) e a tipicidade, 
em si: quanto a esta última, existe subdivisão possível entre tipo objetivo 
(causação de resultado e imputação de resultado) e tipo subjetivo (onde 
residem as categorias do dolo e da imprudência punível)865.

É aqui que surge uma categoria que interessa de sobremaneira ao 
tema proposto: a adequação social da conduta enquanto – nessa teoriza-
ção – fator integrante da análise típica e cuja ausência exclui a possibi-
lidade de considerar típico o ato: “se o tipo legal descreve injustos penais, 
então, evidentemente, não pode incluir ações socialmente adequadas”866. 
Limites não apenas juridicamente considerados, mas mesmo éticos e 
“sociais” (em sentido amplo) que excluem completamente o sentido de 
uma marca de antijuridicidade para com um fato – em Roxin interpre-
tando Welzel867. Ou, como já versava o próprio Welzel, em seu tempo: “a 

864   TAVARES, Teoria do Injusto Penal..., p. 159.
865   CIRINO DOS SANTOS, Direito Penal..., p. 79.
866   CIRINO DOS SANTOS, Direito Penal..., p. 103.
867   “Sin embargo, la vida diaria nos presenta una cantidad de privaciones de li-
bertad adecuadas al tipo en las cuales el observador natural no pensaría siquiera 
en preguntarse por la justificación de este hecho, pues esta acción se desarrolla 
completamente dentro de los límites del orden histórico-ético-social de la vida en 
comunidad y es permitida por este orden. Tales acciones son ‘socialmente adecua-
das’” (ROXIN, Claus. Teoría del Tipo Penal. Tipos abiertos y elementos del deber 
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função metódica da adequação social consiste em recortar das palavras 
formais dos tipos, aqueles acontecimentos da vida que materialmente a 
eles não pertencem, e em que, com isso, se consegue que o tipo seja real-
mente uma tipificação do injusto penal”868. Conforme Roxin869, inclusive, 
não apenas em relação à casuística, mas de modo genérico, anterior, se 
deve ter em mente que uma conduta “adequada” socialmente (aceita, 
permitida, razoável) não pode vir a conformar fato típico.

Não é preciso ir muito fundo nas considerações para perceber 
o que pode ser acrescido ao debate proposto se for problematizado 
e ampliado o conceito de adequação social. Para isso, se deve ter ci-
ência de que não são poucos autores que rechaçam a teoría “por la 
imprecisión de sus criterios, como peligrosa para la seguridad jurídica y 
superflua en relación con los métodos reconocidos de interpretación”870. 
Igualmente, de que é possível (e não incompatível) ver a adequação so-

jurídico. Trad. Enrique Bacigalupo. Buenos Aires: Depalma, 1979. p. 15.
868   “De ello resulta, en general, que todos los tipos y los conceptos en ellos em-
pleados, como matar, lesionar, dañar, etc., no deben ser entendidos en un sentido 
causal – exterior. Su contenido de sentido resulta mucho más de su función en la 
totalidad social, a cuyos órdenes se refieren y cuya lesión prevén. Solamente las 
acciones que sobrepasan la adecuación social son acciones típicamente adecu-
adas de homicidio, lesiones, daño, perjuicio, coacción, etc. La función metódica 
de la adecuación social estriba en recortar de las palabras formales de los tipos, 
aquellos sucesos de la vida que materialmente no pertenecen a ellos, y en que con 
ello se logra que el tipo sea realmente una tipificación de lo injusto penal” (WEL-
ZEL, Hans. Derecho Penal. Parte General. Trad. Carlos Fontán Balestra. Buenos 
Aires: Roque de Palma Editor, 1956,  pp. 65-66).
869   “El punto de partida de un juicio crítico ha de ser que el principio de la ade-
cuación social supone una importante perspectiva para la teoría del tipo: la idea 
de que una conducta aprobada, no ya  excepcionalmente en el caso concreto, sino 
de antemano y de modo general no puede encamar ninguna clase de delito y de 
injusto y por tanto tampoco puede ser nunca típica” (ROXIN, Derecho Penal. Fun-
damentos de la estructura de la teoría del delito…, p. 294)
870   ROXIN, Derecho Penal. Fundamentos de la estructura de la teoría del delito…, p. 293.
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cial como (também) um princípio “geral” que orienta a criação e (prin-
cipalmente) a interpretação da lei penal871.

Não se trata aqui de qualquer critério de adequação social, mas 
de uma adequação mediada por um laço do qual não se pode nem deve 
abrir mão: as liberdades individuais protegidas em meio a uma índole 
constitucional libertária e democrática que paute as análises e a herme-
nêutica por esse lastro. Busca se a “adequação” enquanto elemento com-
ponente da tipicidade justamente para que se conforme um critério de 
realidade que se queira determinar com sua aplicação/interpretação. E, 
juridicamente, esse critério merece ser discutido frente a uma inegável 
realidade de se assumir que, em primeiro lugar, o intervencionismo ver-
tical estatal deve ser visto como nocivo – em certa medida, às relações 
sociais e que, em segundo lugar, essa nocividade deve ser levada por si 
só como critério limitador da intervenção872.

A norma penal deve ser preenchida por um sentido relativo à sua 
aplicação e sua própria formatação técnica. E o fundamento ou ele-
mento unificador desse sentido (variável ao longo da história873), hoje, 
só pode ser um sentido relativo a pilares onde se evidenciem (a) uma 
constitucionalização radical – no sentido de orientação constitucio-
nal daquilo que pode ser alvo da proteção jurídico-penal (Dolcini e 
Marinucci); uma (b) constitucionalização radical – no sentido da índole 
constitucional-garantista e das proposições e aspectos que disso par-
tem para a visualização de todo o sistema (Ferrajoli); uma análise (c) da 
racionalidade punitiva que englobe uma visão de “bem jurídico” como 
critério de lesividade em um intuito claramente limitador do poder pu-
nitivo e da estatização penal das relações sociais (Zaffaroni) e, por fim, 

871   Cf. CIRINO DOS SANTOS. Direito Penal..., pp. 107-108; ROXIN, Derecho Penal. 
Fundamentos de la estructura de la teoría del delito…, pp. 293-294.
872   “A consideração do tipo em referência a um conflito social implica, ademais, a as-
sunção de que a norma jurídica que proíbe ou que determina certa conduta não vale 
por si mesma, sem que lhe corresponda uma realidade que quer delimitar. Repele-se, 
assim, desde logo, a ideia de enfocar a norma incriminadora exclusivamente como 
ato de vontade ou como símbolo hipotético de uma situação que se desenvolve por 
força de sua própria compreensão” (TAVARES, Teoria do Injusto Penal..., p. 130). 
873   TAVARES, Teoria do Injusto Penal..., pp. 157-158.
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(d) um sentido que esteja coligado à verificação da adequação social e da 
interpenetração penal na esfera dos direitos individuais para uma atua-
ção político-criminal devidamente filtrada e justificada politicamente 
(Cirino dos Santos e Tavares).

Nesse aspecto, bom ressaltar, não se pode recair no velho equí-
voco de atacar apenas a incongruência dogmática/doutrinária de uma 
“versão” antiquada de abordagem da tipicidade, senão enfatizar a incon-
gruência de suas consequências políticas e sua inaptidão para a limita-
ção do poder punitivo assumida como um dos objetivos primários da 
análise – o que perpassa a já mencionada hipótese crítica do exercício 
jurisdicional-penal como elemento de uma soberania que merece ques-
tionamento. Afinal, se deve trabalhar – desde a concepção teórica de 
base – com o objetivo de imposição crítica de óbices à vontade punitiva 
do poder estatal (que se traduz em vontade interventiva ou vontade ver-
ticalizante, em última análise):

Revivendo uma antiga pretensão privatística, a doutrina pe-
nal vem conferindo ao Estado um verdadeiro direito de punir 
– direito penal subjetivo (jus puniendi) – como resultado do 
exercício de sua soberania, entendendo com isso que possa 
delimitar-lhe a extensão com maior rigor, mediante as regras 
objetivas de conferência do chamado direito penal objetivo 
(jus poenale). Este panorama, assim estruturado, ainda que 
revele bons propósitos, na verdade equaciona equivocada-
mente o papel da norma penal. Conferir-se ao Estado um 
direito subjetivo de punir, ao contrário do que se pode ima-
ginar, não terá, como correspondência, a criação de direitos 
públicos subjetivos ao cidadão. Isto porque, na relação con-
tratual, a conferência de um direito a uma das partes, neces-
sariamente, impõe obrigações a outra874. 

A intervenção estatal não deve ser, pois, mediada por conceitos-
-fantoche autoritários em meio ao esteio democrático: há que se assu-
mir que não há um “direito” de punir balizado em corolários “contra-
tuais” que enfoquem a questão do ponto de vista de direitos a “uma 
parte” e obrigações para com a “outra”. Há uma necessidade (em algum 
termo ou grau) interventiva que deve ser percebida como o grau mais 

874   TAVARES, Teoria do Injusto Penal..., p. 159.
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extremado de solução política a ser colocado em questão. Para além de 
toda e qualquer gestão privada da conflitividade social, para além de 
elementos de gestão política (genérica), um adentrar no certame da po-
lítica criminal e da incidência (penalmente) interventiva estatal é uma 
medida que requer um cuidado constante quanto à sua real legitimação. 
A visualização “contratual” do uso da gestão vertical do estado – em sua 
faceta penalista – exibe a intervenção como um “direito” ou um estan-
darte, como se justamente ela, justamente ela não estivesse na berlinda 
dos questionamentos críticos. 

Até porque se estaria invertendo a própria matriz de um contratu-
alismo de bases iluministas e de proposições filosóficas emancipadoras 
(de certa maneira) com um uso do panorama “contratualista” para justi-
ficar justamente a existência soberba de “deveres” do cidadão para com 
o estado-interventor enquanto dado maior e mais significativo875.

O homem não é (nem pode ser) parte de uma estratégia conceitual 
que o enfoca como um subsistema funcionalista, e nem é possível perder 
a noção de que com um “crime”, temos nada mais do que a criminali-
zação de um conflito. Noções que franqueiam a expansão do controle 
punitivo, seja por uma ideologia marcadamente classista, seja por uma 
maquiagem técnica que identifica o “cumprimento das normas” e sua 
“blindagem” simbólica com função maior do direito penal (o que, em 
alguns termos, redunda), precisam ser combatidas por uma verdadei-
ra dogmática com função de “luta”. Baratta já alertava, há muito, para 
um “modelo tecnocrático de saber social”876, que em larga escala bebe na 
fonte de um arcabouço dogmático amorfo como o do funcionalismo de 
Jakobs e suas decorrências obscuras. O homem (os direitos humanos) 

875   “Para el racionalismo contractualista la sociedad no era nada natural, sino 
producto de un artificio, de una creación humana, o sea, de un contrato que como 
tal podía modificarse e incluso rescindirse, como sucede con cualquier contrato 
cuando la voluntad soberana de las partes lo decide. En este marco podemos afir-
mar que el pensamiento crítico acerca de la cuestión criminal alcanzó uno de sus 
momentos de más alto contenido pensante con los discursos de los contractualis-
tas del iluminismo” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “La Cuestión Criminal”, Página 
12, v. 5, jun./2011. Buenos Aires: Editorial La Página S.A., p. 2).
876   BARATTA, Criminologia y Sistema Penal…, p. 23.
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deve estar no centro, na camada nuclear do sistema e dos critérios de 
intervenção e justamente por isso o campo avaliativo de uma “tipici-
dade” – aqui flagrada como análise do tipo de injusto – deve ter a noção 
clara de que tanto o sistema precisa de uma fonte inicial de questiona-
mento/perquirição em relação às condições em que a intervenção penal 
se dará, quanto de uma análise enfocada a partir da consciência de que 
o intervencionismo deve ser medida excepcional, sucumbindo sempre 
que possível diante de uma não intervenção que se recusa a utilitarizar 
a pessoa humana.

4.2.3 SOBRE A LEGITIMIDADE (OU NÃO) DA INCIDÊNCIA DA JURISDIÇÃO PENAL: ALARGANDO 
O LEQUE CONCEITUAL EM RELAÇÃO AO PROCESSO PENAL

O que conceitos afeitos da tipicidade em seu modelo focalizado 
na racionalização e no critério da conflitividade e, ainda, o sistema bipar-
tido do fato punível têm em comum, em grau de pertinência para com os 
temas aqui discutidos é de fácil verificação. 

Ambos os sistemas teóricos propõem, para além de particulari-
dades conhecidas e peculiaridades ora (infelizmente) não exploradas, 
mecanismos que rejeitam veementemente premissas automatizantes 
do enquadramento penal – que resulta em necessidade “indisponível” 
de atuação das esferas do sistema jurídico-penal e sujeita a absorção do 
fato mundano suposto pela jurisdição em sua faceta “inescapável”.

O ponto-chave do atual tópico é justamente uma ligeira investiga-
ção cuja negligência poderia colocar em xeque toda a construção ofer-
tada no presente trabalho. Fala-se muito em “política (criminal) negati-
va”, em subsidiariedade da ingerência “vertical”, em limites da própria 
atuação jurisdicional. O fato é: em sendo – inclusive – a jurisdição (ou a 
própria jurisdicionalidade) abrangida pelo caráter de soberania estatal, 
e em sendo ela um componente de poder que mescla ares de dever e 
função, não basta o questionamento teórico/político e a constatação de 
variadas crises para simplesmente anular ou afastar seu exercício. Não 
custa lembrar que a necessidade de ser “contido” o poder punitivo é a 
mesma necessidade de pontos de respiração de gestão social sem inter-
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ferências, uma vez que “el modelo punitivo no es un modelo de solución de 
conflictos, sino de decisión vertical de poder”877.

Em outras palavras: não se pode recair no equívoco de pretender 
um desmonte integralmente volitivo do exercício jurisdicional e legar 
a aplicação do conjunto de normas componentes do núcleo do sistema 
jurídico-penal a um papel secundário sem enfrentar seus predicados 
inalienáveis. Não se pode argumentar apenas quanto à “desnecessidade” 
sociopolítica de enquadramento legal para ver tanto o poder jurisdicio-
nal quanto o bojo das normas penais afastado do cerne da discussão.

Desse modo, o questionamento sobre quando se está, decidida-
mente, (a) praticando alguma conduta enquadrada dentre uma norma 
proibitiva ou incriminadora, e, assim, (b) sujeito à soberania estatal na 
forma do exercício jurisdicional precisa ser trabalhado em um viés téc-
nico que dê conta de, satisfatoriamente, debelar os problemas dogmáti-
cos igualmente presentes.

Poder-se-ia estar correndo o risco, ingênuo, de suscitar que a ne-
cessidade de aplicação de uma norma incriminadora ou da correspon-
dente persecução e/ou processamento (posterior) dessa infração é um 
critério suscetível ao bel prazer da simples “escolha”, o que seria equi-
vocado e não poderia ser noção a ganhar guarida. As teorias penalistas 
rapidamente expostas têm o condão de auxiliar a empresa, no instan-
te em que trabalham com esse forte componente político e sociológico: 
a tipicidade diferenciada em seu caráter conglobante coloca a própria 
noção de “tipicidade” em contato com o contexto social de interpreta-
ção e aplicação da norma. O sistema bipartido de fato punível verifica 
elementos intrassistemáticos que complexificam a noção de tipicidade 
para além de constatações rasteiras isoladas.

As noções de lesividade e de bem jurídico como mediadoras de 
legitimação e “oposição” técnica a uma atuação vertical do sistema sobre 
as relações sociais verificadas (em uma teoria) e a de tipo de injusto re-
lativo a fatores componentes como a “adequação social”, em outra, são 
permissivos para que se pense o desprendimento justificado do fato so-

877   ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “La Cuestión Criminal”. Página 12, v. 2, mayo 
2011. Buenos Aires: Editorial La Página S.A., p. 2.
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cial problematizado da necessidade de avaliação e solução do “conflito” 
pela jurisdição (penal).

Ambas as noções contribuem de sobremaneira para tornar (a seu 
modo) possível um questionamento necessário acerca da uma dúvida 
essencial para a discussão aqui proposta: é possível a jurisdição (como 
símbolo da verticalidade estatal na gestão das relações sociais) delibe-
radamente se ausentar? Em sendo sua própria existência uma garantia 
inalienável, ao exercício jurisdicional não convém uma simples “opção” 
de não atuação, extirpando a urgência das normas incriminadoras por 
vontade política. Mas é inegável que a ele convém, sim, uma análise am-
pla da real configuração do suporte fático para a conveniente subsunção 
típica e, assim, abrir o caminho para sua atuação legitimada.

Conforme Tavares deixa claro, o feixe hermenêutico de inter-
pretação dos preceitos constitucionais (mormente o da presunção de 
inocência e outros que implicam diretamente no potencial da crítica à 
intervenção penal), deve agir sobre o olhar relativo às normas penais 
do mesmo modo que age sobre as normas processuais. Ou seja: todos 
os efeitos da aludida índole constitucional-garantista (no sentido de 
se ter como marco fundamental a necessidade de bloquear, ou no mí-
nimo limitar/racionalizar a capacidade interventiva penal-estatal) de-
vem estar presentes desde a mais profunda raiz de análise da norma 
(considerações estruturais/técnicas a respeito da própria tipicidade 
enquanto “tipo de injusto”)878.

878   “Só haverá ilicitude quando esgotados todos os recursos em favor da prevalên-
cia da liberdade. A operação que se deve fazer, assim, é exatamente no sentido 
inverso da que normalmente a realiza a doutrina. Em vez de perquirir se existe 
uma causa que exclua a antijuridicidade, porque o tipo de injusto já a indicia, o 
que constituiria uma presunção juris tantum de ilicitude, deve-se partir de que só 
se autoriza a intervenção se não existir em favor do sujeito uma causa que autori-
ze sua conduta [...] Se se presume que toda ação, embora criminosa, não possa ser 
atribuída com esta qualificação a alguém, antes que se verifiquem todas as pos-
sibilidades de sua exclusão, isto implica não apenas uma alteração na estrutura 
e na interpretação das normas processuais penais, mas igualmente das normas 
penais“ (TAVARES, Teoria do Injusto Penal..., p. 163).
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Até porque – como já fora abordado – há relação obrigatória en-
tre as possibilidades “invasivas” do poder estatal (mormente aquelas de 
ordem processual que determinam medidas “assecuratórias” ou “caute-
lares”), a política criminal e as normas penais (sobretudo a tipicidade 
penal): dependendo dos filtros de análise da tipicidade e do grau de al-
cance hermenêutico da adequação típica proposta, medidas verticais – 
desde a persecução policial/investigativa até a constrição prisional – es-
tão sistematicamente “autorizadas” para certas pessoas supostamente 
praticantes de certas condutas. Assim: o raio de proteção constitucio-
nal-democrática-garantista que faz frente à verticalidade e à “vontade” 
interventiva do poder (jurisdicional, também) deve se entrecruzar na 
interpretação e aplicação das normas tanto penais (materiais) quanto 
processuais (procedimentais).

É dever do intérprete afinado constitucional e democraticamente 
promover o caráter de extrema ratio – não do “direito penal”, apenas, 
mas de toda a intervenção estatal verticalizante. Para isso, a aplicação 
de preceitos e princípios comumente relativos ao processo e suas “pre-
sunções” pro libertatis à verificação da tipicidade penal e os critérios que 
informam a extrema ratio, também ao processo – como alerta Negri879.

Bom sempre ter em mente que a questão de uma espécie de “limi-
tação” à intervenção estatal hoje debatida e aqui assentida não para com 
uma visualização “neutra” do campo político – espelhada na própria “se-
paração de poderes” conceitual e na(s) legitimidade(s) assentida(s) den-
tre ela para poder “legislar” e/ou “aplicar” o direito880. 

879   “Provvedimenti cautelari, mezzi di raccolta dela prova, atti d”indagine, pos-
sono diventare fungibili  ed assicurare indiferentemente persone, cose, trace, qua-
lunque sai l”importanza dei beni giuridici in causa, al servizio di un processo a 
sua volta piegatto ad esigenze preventive. Basta allungare l”elenco dele figure cri-
minose, come anche abassare la soglia di pena edittale che concorre ad autori-
zzare l”impiego dele misure più incisive, oppure togliere a queste ultime il ruolo 
di extrema ratio, capovolgendolo in una presunzione di adeguatezza del mezzo 
allo scopo nonché di proporzionalità al reato perseguito [...]” (NEGRI, Daniele. Il 
processo penale come scriminante. Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 
21, v. 101. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 32).
880   BACIGALUPO, Enrique. Justicia Penal y Derechos Fundamentales. Barcelona: 
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Fala-se de uma real perspectiva de limitação à ingerência estatal 
sobre as condutas sociais e sobre um nível alargado de laissez faire po-
lítico em relação aos conflitos sociais. Que, diga-se, é mais saudável, ou 
menos nocivo, sem dúvida, do que outra conjuntura – tributária da ex-
pansão penalista captaneada por ativismos jurisdicionais e “inversões” 
principiológicas que possibilitam ao julgador reclamar mais poder, via 
mais jurisdicionalização de conflitos para que possa fazer valer uma 
interpretação particular da norma: interpretação, essa, que inclusive 
supera ou desvirtua a ideia política originária nela presumidamente ex-
pressa e procura “suprir” suas “carências” ao bel prazer:

Tale crisi sembra caratterizzare, in maneira preocupante per 
le ragioni dello stato sociale di diritto, la politica criminale 
postmoderna, tutta tesa ala risoluzione dela conflittualità 
sociale in termini panpenalistici, secondo cadenze di tipo 
autoritário, com uma naturale “sovraesposizione” del potere 
giudiziario, che, a sua volta, in ocasione di vere e/o presunte 
emergenze há occupato, indebitamente, spazi lasciati, irres-
ponsabilmente, vuoti dalle istituzioni politiche881.

Como fora explorado no primeiro capítulo, há a possibilidade de ver 
isso espelhado igualmente no campo processual, quando dos limites da pró-
pria atuação judicial regrados por controles de ordem político-interventiva882.

O que faltava era um elo de ligação entre a(s) possibilidade(s) de 
um não intervencionismo enquanto vontade política, um não interven-
cionismo como política processual (endógena) e o entrave consubstan-
ciado na questão da impossibilidade de “opção” de resguardo jurisdicio-
nal “voluntário”, puro e simples perante a demanda acusatória. Com a 
noção de que a própria questão da tipicidade penal é tributária de uma 
verificação contextual da adequação da conduta ao ambiente social e de 
que as normas penais precisam de um âmbito de aplicação que esteva 
ancorado em uma noção que evidencia a própria necessidade de contro-
le da intervenção estatal nesse nível, a porta fora aberta.

Marcial Pons, 2002. pp. 12-13.
881   MOCCIA, “‘Legalità’ e ‘flessibilità’ dell’intervento penale”..., pp. 482-483.
882   GOLDSCHMIDT, Principios Generales del Proceso..., pp. 109 e seguintes.
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A própria avaliação quanto a “o que é” (ou não) um “crime” (e 
sendo assim, uma avaliação sobre as possibilidades de todos atores do 
sistema jurídico-penal se colocarem em operação), é passível de ser fei-
ta perante o núcleo central da norma – com base em uma verificação 
que tem muito de principiológica, e muito de política. E sem que isso 
signifique uma espécie de “abandono conceitual”, como exprime, com 
preocupação, Moccia883.

É chegada a hora de estabelecer a justa causa para a ação penal 
como o mecanismo técnico que comporte essa(s) avaliação(es).

4.3  JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – VISÃO POLÍTICO-CRIMINAL (FATORES 

COMPONENTES)

Diante de um panorama e de um momento histórico onde se 
questiona a real legitimidade representativa de cunho político dos pi-
lares “democráticos” triunfantes desde a modernidade ocidental, certas 
afirmações são arriscadas e certos temas, espinhosos.

Para Fernandes (bem como, se viu, para Taruffo), a questão do for-
mato ou modelagem política (nos sentidos de polity e, se pode sugerir, 
politics também) estatal e o sistema jurídico (sobretudo o sistema jurí-
dico-penal) possuem íntima relação. Até mesmo (uma afirmação aguda 
com a qual não se pode concordar por inteiro – vide o primeiro capítulo 
supra) sendo possível dizer, nessa esteira, que o segundo passa a deter 
ou assumir as características da primeira884.

883   “Tutto ciò genera, como si è accennato, uma complessiva indeterminatezza 
dela previsione del fato illecito, da cui deriva una serie di deroghe ai compiti pro-
pri dela giurisdizione, con una vera e propria confusione tra poteri, dal momen-
to che, per quelle ipotesi di reato si trata, in effetti di valutare e decidere intor-
no alle condizioni di crisi dell”economia nazionale o di un rilevante settote della 
medesima, anziché giudicare di una singola condotta: e questo è un compito che 
spetta all”autorità política e non al giudice” (MOCCIA, “‘Legalità’ e ‘flessibilità’ 
dell’intervento penale”..., p. 482).
884   “Na actualidade já não se pode mais pôr em dúvida a estreita ligação existente 
entre o processo penal e o sistema político, assumindo o primeiro as próprias carac-
terísticas do modelo de Estado, determinando a necessidade de um equilíbrio entre 
os direitos e garantias individuais e a exigência do controlo estatal do fenómeno cri-
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Quanto a uma necessidade de equilíbrio, tão aludida, entre um in-
tervencionismo necessário e coordenado política e constitucionalmen-
te e as garantias individuais (anti-intervencionistas por natureza), não 
há objeção. Contudo, a premissa de se estabelecer um caráter igualitário 
para um modelo (político) de “estado” e um modelo de sistema jurídico-
-processual, ou pior, um caráter “acoplado” entre um tipo de política es-
tatal e um tipo de política (endógena) processual é equivocada.

Já é possível dizer com tranquilidade (e sem medo de recair em 
debates ideológicos sobre percepções políticas – politics), que, em se 
tratando do sistema jurídico-penal (como parcela do próprio sistema 
jurídico-constitucional, para quem a assertiva igualmente soa verdadei-
ra), nem toda a intervenção é benéfica: nem toda atitude “soberana” está 
travestida de um assistencialismo “esclarecido” estruturante, nem toda 
ingerência serve para corrigir sobressaltos de um laissez-faire “malig-
no” indicativo de desordem, caos ou do reflexo de ambas na memória 
coletiva da doutrina penalista (a “vingança de sangue”). Bem como nem 
todo absenteísmo é fruto de uma lógica tributária de um (neo)liberalis-
mo perigoso, que milita por um poder estatal propositalmente anêmico 
de possibilidades gerenciais e interventivas.

Até porque se sabe que existe uma vultuosa interpenetração dos 
modelos políticos que faz-se sentir com força nos próprios modelos 
político-criminais e político-processuais adotados: uma ideia de inter-
vencionismo ou auto-gestão “puros” não passam de exemplos conceitu-
ais, “tipos ideais” que servem de paradigma comparativo885. Assim, se 
pode, com tranquilidade, falar em uma jurisdição “autocrítica” ou em 
um sistema jurídico-penal que se autolimita em busca de fomentar uma 
(aparentemente contraditória) autocomposição relativa a conflitos em 
algum grau penalmente relevantes.

De todos os equívocos que podem surgir de “igualar” a discussão 
de modelos políticos estatais aos respectivos modelos políticos “proces-
suais” (penais), o maior deles é o de não aplicar – ainda que em hipótese 
– alguns elementos críticos comuns a um e a outro. É aí que se pode per-
ceber que ao defender uma proposta de objetivo horizontalizante para a 

minal” (FERNANDES, O processo penal como instrumento de política criminal..., p. 87).
885   DAMASKA, Las caras de la justicia y el poder del Estado..., pp. 125-126.
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gestão de conflitos penalmente relevantes, não se está nem a abandonar 
as prerrogativas e compromissos de um chamado “estado social máxi-
mo”, nem a nem a aceitar o retorno de uma utopia liberal onde a auto-
-gestão social se traduz em um mero deslocamento da força-maior (do 
“estado” para, em última análise, o “mercado” ou o “capital”).

Do ponto de vista de uma análise processual penal pode-se tam-
bém aproveitar aportes de crítica compatível com aquela feita a uma 
política estatal para a própria gestão conflitiva promovida via siste-
ma jurídico-penal e seus mecanismos consoantes: se em algum nível 
beira a obviedade a afirmação de que uma “infração penal agride um 
valor social relevante”886, em outro viés de análise se pode dizer que a 
atuação sistemática (desde a persecução até uma eventual aplicação 
e execução de pena perante o autor da infração) fracassa de forma re-
tumbante no intuito de “afirmar” esse “valor” em seu agir burocratiza-
do e de “resposta” diacrônica – tanto do ponto de vista político, como 
valorativo e mesmo temporal.

Mais: é possível dizer que se a resposta “afirmativa” dos valores so-
ciais violados com a intervenção vertical via elementos do sistema jurídi-
co-penal nos conflitos sociais (a ele legalmente pertinentes) nem sempre 
é verificada, toda a teratologia que acompanha a própria atuação estatal 
(sobretudo a burocracia que faz arrefecer o contato real dos valores e 
sentimentos em jogo, juridicamente) é um elemento a ser dado como 
certo. Em outras palavras: em todas as justificações positivas possíveis 
para a atuação de todas as esferas e institutos do sistema jurídico-penal 
reside uma promessa de reparo de valores sociais perdidos ou danifica-
dos. Já o fato de que essa atuação vai gerar no âmbito social-relacional 
malefícios que não raro superam em “toxicidade” a própria infração e 
suas consequências, é uma realidade incontestável. Lopes Jr. vai afirmar 
que “o processo penal é uma clara atividade de etiquetamento”887, o que 
pode ser unido à constatação de Zaffaroni:

Na criminologia de nossos dias, tornou-se comum a descri-
ção da operacionalidade real dos sistemas penais em termos 
que nada têm a ver com a forma pela qual os discursos ju-

886   JARDIM, Ação Penal Pública..., p. 13.
887   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 273.
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rídico-penais supõem que elas atuem. Em outros termos, a 
programação normativa baseia-se em uma “realidade” que 
não existe e o conjunto de órgãos que deveria levar a termo 
essa programação atua de forma completamente diferente888.

No instante em que é mais do que admitida a carga de prejuízo/
efeito colateral do sistema “operacional” que coloca em prática a inter-
venção vertical sobre a base das relações sociais (tidas por) conflitivas 
(e nessa toada, tidas enquanto penalmente relevantes), e no instante em 
que é preciso reconhecer as ingerências e circunstâncias das fronteiras 
negativas da política (estatal) em relação à gestão social-relacional (e seu 
campo legítimo de vivificação “livre”, é preciso assumir posturas.

O maior reflexo dessa assunção de posturas é a proposta desde o 
início do presente trabalho anunciada e agora delineada de modo mais 
particular: buscar uma configuração de justa causa para a ação penal 
que, levando em conta uma série de fatores elementares ora explorados 
no curso dessa exposição, seja útil para plasmar na realidade processual 
penal dogmática e mesmo prática (alusiva à interpretação de lege lata 
tanto quanto à propositura de lege ferenda) um novo olhar. Alguns são 
fatores genéricos de leitura do problema apresentado, dispostos como 
base argumentativa que paira sobre a argumentação jurídicas incisiva 
de outros, esses, fatores específicos de análise.

São alguns desses fatores genéricos a jamais se perder de vista e a 
serem considerados em somatório:

a) a necessidade de um mergulho verdadeiramente político no 
que diz respeito às relações sociais (pretensamente) “geridas” 
ou “coordenadas” juridicamente, transformando o âmbito jurí-
dico em uma expressão contingente dos anseios e realidades so-
ciais relativos a essas relações, abandonando não a força cogen-
te e a proposta social carregada na atuação normativa, mas sim 
a crença desmedida na eficácia de uma gestão eminentemente 
vertical da vida social.

b) a visualização de um conceito alargado de política criminal, 
que abrace não apenas uma relação (quase) meramente esta-

888   ZAFFARONI, Em busca das penas perdidas..., p. 12.
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tística em relação às normas penais (materiais) e seus funda-
mentos intrínsecos, e sim a uma verdadeira seara política, onde 
estão englobados todos os elementos de políticas públicas cuja 
finalidade tem relação com o conteúdo dos efeitos, resultados 
e mesmo da etiologia (múltipla) criminal. A fronteira ou limiar 
negativo do campo político-criminal está demarcada na atuação 
política estatal que não tem intenção planejada nesse cunho 
(esferas circundantes e concêntricas) e tem em seu centro não 
apenas as normas punitivas/incriminadoras, mas sim todo um 
aparato formado por várias instâncias coligadas (normas de di-
reito penal – órgãos e práticas de persecução penal – regras de 
processo penal – regulação de execução penal) o qual são trata-
das, aqui, pelo nome de sistema jurídico-penal;

c) a necessidade de se visualizar o eixo central dessa conforma-
ção e a característica principal dessa análise política nos graus 
de intervenção estatal nas relações sociais, de forma que o con-
ceito usualmente trabalhado dentre o estudo da principiologia 
penalista de ultima ratio seja visto como não mais do que um 
(importante e necessário) grau ou escala de uma conceituação 
maior que focaliza uma necessidade de apregoação de uma ex-
trema ratio, não apenas coligada à discussão da caracterização 
de um intervencionismo enquanto possibilidade/impossibili-
dade de tutela penal de uma dada situação, mas sim amplifi-
cado como um mecanismo questionador de toda “intervenção” 
político-criminal (estatal) em si. Nessa esteira, essa verificação 
deve ser um fator de limite/mediação para que se passe da tri-
vial gestão social “livre” de ingerências e/ou da gestão política 
simples, para as esferas mais gravosas da política criminal em 
seus vários tons (quiçá o da gestão social penalmente controlada 
pelas incriminações e proibições atinentes).

Procurar-se-á, neste momento, elencar o grupo de fatores especí-
ficos que vêm ao encontro desse topos argumentativo ora exposto, para 
assim ser possível expor os componentes de um reformado conceito de 
justa causa para a ação penal. A visualização de um conceito de justa 
causa para a ação penal de cunho político-criminal (no percurso e nos 
moldes ora propostos), deve ser composta de “fatores” ou aportes de 
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(sub) análise informados por quatro perspectivas distintas porém comu-
nicantes e interligadas.

A soma ou união desses fatores ou perspectivas revela do que se 
deve constituir uma análise de avaliação da justa causa para a ação penal.

 4.3.1 PERSPECTIVA JURÍDICO-PROCESSUAL: (RE)VISANDO O CONTROLE DA 
OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA

Conforme já fora trabalhado ao longo do segundo capítulo supra, 
o exercício da ação penal (acusação formal) não diz respeito a uma de-
fesa de “chancela” ou efetivação de um direito relacionado com um fato 
ou evento que gera uma “pretensão” material a ser colocada em simples 
movimento com o processo. 

As peculiaridades já expostas ao longo do presente trabalho e há 
muito já conhecidas fazem com que seja desnecessário reprisar deta-
lhadamente o fato de que uma historiografia do conceito de “ação” pro-
cessual revela uma série de standards teóricos que aproximam alguns 
conceitos inapropriados para o processo penal que parecem escorados 
em uma espécie de comodismo doutrinário.

Como a própria pretensão acusatória e sua configuração como ius 
ut procedatur (resultante de um caráter potestativo que a ação penal exibe 
na relação entre acusador e réu) e a evidente roupagem de derecho justicial 
material do direito penal (escorado no princípio da necessidade do direito 
processual: nulla poena sine judicio) deflagram, o tom de “obrigatoriedade” 
enquanto “princípio” relativo ao exercício da ação pública precisa ser enca-
rado em uma dúplice via cujos elementos se mostram complementares: se 
não existe tecnicamente nenhum “direito” subjetivo-material a ser pugna-
do/efetivado pela acusação (mormente antes do fim do processo) quando 
do exercício da ação (penal), mais sem sentido ainda se torna assumir uma 
“obrigatoriedade” senão como simples escolha político-criminal.

A “obrigatoriedade”, ao ser chamada, por alguns, de “legalidade”, 
exibe uma conceituação desvirtuada dentro desse padrão teórico, uma 
vez que é inegavelmente enraizada na noção de que a opção pelo não 
exercício da acusação guarda algo de similitude com um “abandono” 
da defesa de um direito (subjetivo-material) antecedente e, assim, algo 
de desídia. Em realidade, o papel do acusador, na ação penal pública 
(Ministério Público, no sistema do CPP), é o de exercer seu direito (esse 
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sim, subjetivo, relativo às suas prerrogativas funcionais), e agir em juízo 
em face de supostos autores de infrações penais para (então) conformar 
condições como existência do fato incriminado, seu caráter penalmente 
imputável e etc. Sendo assim, a relação sistemática que liga o processo 
ao exercício da ação (entendida em seu segundo “tempo” ou “momento”) 
é mais relativa ao exercício funcional da acusação do que a um eventual 
e genuíno “direito” de punir que porventura se queira defender. 

O fato de se acreditar que um “direito” de agir, nesses termos, não 
possa ser visto como concreto (diante das incongruências conceituais 
superadas dessa visão), nem inteiramente abstrato só reforça a ideia: a 
ação penal tem caráter abstrato, porém “instrumentalmente conexo” com 
o caso concreto. Ou seja: a conexão relativa a um (mesmo que suposto) 
direito material demonstrado de forma mínima e incipiente (e não “com-
provado” ou cuja existência é objeto de verdadeira “crença” por parte 
do demandante-acusador), mostra que a disponibilidade ou indisponi-
bilidade relativas ao exercício da ação são tributárias de critérios que 
dizem mais respeito à utilidade, à conveniência e a uma avaliação prog-
nóstica dos resultados do processo do que a qualquer outra coisa.

Dessa maneira, é essencial que, para além de uma visão ensimes-
mada em elementos puramente dogmático-processuais, a justa causa 
para a ação penal seja relevada em seu potencial maior. Se o que está 
em análise é uma “justa” causa para a existência de uma “ação penal”, 
nada mais certeiro do que identificar no instituto um mecanismo para 
um bloqueio crítico de demandas sem “justificativa” ou para as quais 
não haja um critério de “justiça” em sua existência ou prosseguimento. 
E isso, do ponto de vista processual, isso deve estar centralizado na 
possibilidade de se verificar uma disponibilidade regrada do exercício 
da ação penal pública (uma vez que para com a ação penal privada – 
em todas suas formas – a “vontade” do querelante em ingressar com a 
mesma é determinante e não é limitada por nenhum tipo de preposi-
ção de “obrigatoriedade”).

Conforme Dolcini sustenta, está conflagrada uma visível “crise” 
do “princípio da obrigatoriedade”, e uma verificação hodierna cada vez 
maior de elementos que consubstanciam para informar um modelo “hí-
brido” (obrigatoriedade – oportunidade). E muito disso diz respeito ao 
fato de que é perceptível que a dita “obrigatoriedade” acarreta em uma 
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aporia relativa à realidade de atuação ministerial se não se conceber de 
possibilidades de escolhas ou mesmo “retração” política de atuação889.

Deve haver tranquilidade para que o agente ministerial encarrega-
do de avaliar as possibilidades da acusação o possa fazer e, se for o caso, 
proceder em juízo diante de uma realidade que informa uma conexão forte 
de verossimilhança (fummus comissi delicti). Nenhum critério deveria ser 
propulsor de um exercício de ação penal que não a convicção juridicamen-
te embasada de que o caso analisado carrega consigo elementos que ali-
nhavam (inicialmente) a autoria e a materialidade – até tendo-se em vista 
um importante predicado da ação penal que é o da intranscendência890: 
não é o processo penal que tem como função primordial desbastar as dú-
vidas porventura existentes em relação aos indícios iniciais que apontam 
para o cometimento de uma infração punível por um autor inicialmente 
apontado. Isso é tarefa de uma avaliação dos elementos informativos dos 
quais dispõe o órgão ministerial. A formação da opinio delicti em relação 
a um caso deve ocorrer após uma análise detalhada dessa realidade, de 
maneira que a inexistência de justa causa para o exercício de uma ação 
penal está aí relacionada (ajuizamento de processo apenas contra quem 
for supostamente autor, coautor ou partícipe do delito).

Nesse ponto, Elmir Duclerc vai ao núcleo do problema: 

Os lugares comuns construídos em torno da base principioló-

889   “Bisogna dare atto, d”’altra parte, che non mancano, oggi, fattori di crisi del 
principio di obbligatorietà dell”’azione penale, che suggeriscono una riflessione su 
possibili temperamenti di quel principio: tanto più che il panorama internazionale 
mostra, da tempo, una tendenza al superamento del dualismo tra sistemi impron-
tati all”obbligatorietà e sistemi improntati alla discrezionalità dell’”azione penale, 
a favore di sistemi ibridi, connotati da svariate contaminazioni tra l’”uno e l’”altro 
modello. Il principale fattore di crisi del principio di obbligatorietà viene individu-
ato nell”’impossibilità, per i magistrati del pubblico ministero, di perseguire tutti i 
reati dei quali abbiano notizia” (DOLCINI, Emilio. Esercizio dell’azione penale, 
divisione dei poteri e prevenzione generale dei reati. Lo spiacevole retrogusto 
del progetto di riforma costituzionale della giustizia. Diritto Penale Contempo-
raneo. Rivista Trimestrale. Vol. 1/2012. Disponível em: <http://www.penalecon-
temporaneo.it>. Acesso em: ago. 2012).
890   LOPES JR., Direito Processual Penal…, pp. 392-392.
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gica da ação penal pública (obrigatoriedade/indisponibilida-
de/indivisibilidade), contudo, estão cada vez mais afastados 
de qualquer ideal de humanização e racionalização na reso-
lução de conflitos penais, sobretudo na perspectiva do mo-
derno estado democrático de direito que, como já vimos, exi-
ge um processo penal do tipo acusatório, em que as funções 
de acusar e julgar estejam radicalmente separadas. O próprio 
mecanismo do Art. 28 do CPP, no que confere ao órgão ju-
risdicional a função de controle da obrigatoriedade da ação 
penal padeceria desse mal, na medida em que atribui ao juiz 
função persecutória891.

A avaliação é político-criminal e tem relação com o não incremen-
to processual-interventivo para lidar com uma situação. A prosaica per-
gunta que o agente ministerial deve ter em mente antes de concluir pe-
las premissas que juridicamente autorizam uma acusação – do ponto de 
vista técnico – é quanto ao fato de que se “vale” ou “não” à pena proceder 
judicialmente em relação ao caso específico. 

Nas palavras de Rusconi, o questionamento (e/ou a constatação) 
é colocado em evidência: 

Pero, aún más, el Ministerio Público parece estar destinado a 
convertirse en el órgano por excelencia que tiene por función 
básica la formulación de la política criminal del Estado, y ella, 
asimismo, representa una síntesis que reproduce el equilibrio 
dinámico entre la tendencia a la expansión y la tendencia a la 
reducción del protagonismo social del derecho penal […] no 
parece que sea imposible que el Ministerio Público se trans-
forme en un buen exponente institucional de una política de 
reducción del derecho penal y ello podría enriquecer el aná-
lisis sobre su rol892.

Damaska893 lembra que é inegável aproximação de conceitos: in-
variavelmente, um estado mais “intervencionista” e que visa um enal-

891   DUCLERC, Elmir. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 127.
892   RUSCONI, Maximiliano. Las fronteras del poder penal. Buenos Aires: Ciudad 
Argentina, 2005. pp. 77-78.
893   DAMASKA, Las caras de la justicia y el poder del Estado..., pp. 25-26.
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tecimento jurisdicional-processual de ideais “políticos” através dessa 
mesma “intervenção” pende para o lado do inquisitorialismo (verticali-
dade em todos os graus). De outra banda, uma visão de atuação jurisdi-
cional que vise fortalecer um verdadeiro marco para o estímulo à auto-
-gestão social está coligada a uma configuração de processo que volta a 
lançar olhares e dar protagonismo para os conflitos que visa resolver e 
os interesses que visa coordenar: horizontalidade. Ou seja: é responsa-
bilidade máxima de uma ideologia político-processual coadunada com a 
índole constitucional revisar os níveis de controle que em última instân-
cia apontam para uma avaliação da necessidade e da viabilidade política 
da existência de um processo.

Quanto a isso, manifesta-se contrariedade, aqui, em relação a 
todo um respeitável setor da doutrina brasileira que, contudo, dotado 
de outra visão (tradicionalista) relativa à política criminal e mesmo em 
relação aos moldes jurisdicionais de gestão conflitiva, repete exausti-
vamente o bordão de que não pode haver motivação “político-criminal” 
para que o agente ministerial resolva não ajuizar a denúncia (e, em inter-
pretação ampliativa, outras promoções). 

Já é hora de serem revistas algumas pedras fundamentais da visão 
técnica quanto ao ponto aventado, e de se perceber que não há qual-
quer falha estrutural nem perversão de conceitos em se admitir que a 
questão da obrigatoriedade para com a ação penal pública é uma reles 
escolha de parâmetro e nada mais. Ao contrário: existe, sim, a possibi-
lidade inegável da dita perversão conceitual no instante em que uma 
mescla de visões equivocadas relativas ao caráter da ação, ao “direito” 
manejado pelo acusador quando de seu exercício, à opinio delicti e à 
própria obrigatoriedade/legalidade faz com que se compreenda que o 
acusador está estranhamente “compelido” a ajuizar o pleito respectivo, 
sem qualquer margem para análise, transformando-se em uma espécie 
de autômato que curiosamente não pode deixar de ajuizar uma ação na 
fase preambular-limítrofe, podendo, após o processo em curso, pugnar 
pela absolvição do acusado.

Como consequência inegável de uma análise constitucional fil-
trada relativa ao exercício da ação penal, é lógico (ainda que incômo-
do, diante de alguns paradigmas datados), que um eventual “direito” de 
exercitar a ação é uma via de mão dupla: diante de alguns cenários, em 
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virtude de uma vivificação qualificada de suas funções e da constitu-
cionalidade (sempre o prisma maior) de seus atos, o órgão ministerial 
tem, sim, por vezes, um correlato “dever de se abster”. A existência de 
uma avaliação político-criminal e da verificação de fatores gerais que 
“autorizem” a ideia de uma “obrigatoriedade” é justamente a medida da 
mesma: se inexistentes elementos que recomendem o azo inicial à ne-
cessidade de um processo criminal, a ação não merece exercício nem 
guarida. Não há qualquer razoabilidade, fundamento, assento legal nem 
inteligência na malfadada e falsária equalização entre uma “obrigato-
riedade” do exercício da ação penal e uma espécie de “compulsoriedade” 
acéfala e inquestionável para com o mesmo894.

Como recorda Moura: “a obrigatoriedade da ação penal só existe 
quando presente a justa causa, entendida esta como o fundamento da 
acusação”895. Ainda que seja preciso ampliar algumas definições das 
quais parte a autora, é inegável o valor da constatação: é uma obrigato-
riedade que é elemento a necessitar de premissas de confirmação, e não 
o contrário. Não é a partir de uma obrigatoriedade (que a rigor, sequer 
existe) que se deve fazer a leitura dos outros institutos.

Assim, a justa causa para a ação penal ganha possibilidades con-
ceituais muito mais próximas até do grau semântico de sua nomencla-
tura, quando de uma avaliação político-criminal dos fatores relativos ao 
ajuizamento ou não de uma ação. Deixa de ser critério aproximado – 
exclusivamente – à análise prefacial jurisdicional da inicial acusatória 
e passa a ser – também – critério de análise relativo à possibilidade téc-
nica de o órgão do parquet, investido de função constitucionalizada de 
fiscal da lei que igualmente é, optar pela não atuação.

Bom salientar duas questões que derivam desse olhar: (a) o atual 
regime de controle jurisdicional vigente (tomado, aqui, como exemplo 
geral aquele predisposto no Art. 28 do CPP) relativo à obrigatoriedade da 
ação penal (em realidade, o grande “símbolo” legal da “existência” dessa 
obrigatoriedade), não precisa ser abandonado, senão que modificado e 
melhor condicionado; (b) com isso, poder-se-ia pensar em um uso mais 
alargado ainda do instituto, de modo que todos os atores responsáveis 

894   DUCLERC, Direito Processual Penal..., p. 129.
895   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 223.
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por tomadas de decisão que impliquem em inauguração ou manutenção 
do curso da persecutio em meio ao sistema jurídico-penal sejam capazes 
de balizar seu(s) exercício(s) funcional(s) em uma avaliação da premissa. 
Essas duas questões serão ligeiramente trabalhadas a partir de agora.

4.3.1.1 DE CONTROLES E POSSIBILIDADES: A SISTEMÁTICA DO CPP EM XEQUE – PROPOSTA

É visível que a mecânica de “controle” prevista no texto do Art. 28 
do CPP informa uma proposta adequada a um tipo de visão da matéria 
que não se coaduna com o aqui apresentado.

Tendo em mente a noção de política criminal como trânsito e pers-
pectiva (crítica) de vários graus ou níveis de intervenção estatal nos in-
teresses e relações sociais, e vendo a atuação das esferas do sistema jurí-
dico-penal como o grau mais extremo desse tipo de intervencionismo, o 
enfoque começa a ser alterado. Para a operação se completar, basta que 
se analise a característica da separação de funções (e de poderes a elas ati-
nentes) que deve vigorar em um sistema racionalizado com a ordem e a 
índole principiológica constitucional: é bastante estranho que haja uma 
abertura conceitual tamanha no texto legal em questão a permitir que o 
julgador, “no caso de considerar improcedentes as razões invocadas”, pro-
mova uma espécie de “desforra” em relação ao pedido de arquivamento.

Já foram abordadas, no segundo capítulo, as razões de ordem téc-
nica em relação à incongruência (processual) desse tipo de “resguardo” 
da dita obrigatoriedade. A ideia aqui é se atrelar ao enfoque político-cri-
minal do comando legal.

Dentre uma abordagem de política criminal – ou política processu-
al, na subdivisão de razões já explicitadas – voltada para os moldes ora 
expostos, parece evidente que a tarefa de exibir contornos e motivação 
para que uma ação seja ou não ajuizada é do órgão encarregado (agen-
te ministerial). Bem como não caberia ao magistrado “rejeitar” ou “im-
pugnar” essa moção por motivos que prima facie indiquem uma simples 
discordância prática que acarreta em uma nociva pendência de parciali-
dade (e parece desnecessário explicar isso diante de um quadro absurdo 
onde o mesmo julgador que vai decidir o mérito da causa é aquele que 
entra em “disputa” com o acusador para ver a acusação – fundada ainda 
em elementos informativos iniciais – ajuizada).
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A lei poderia ousar até prever um “controle” jurisdicional que 
diga respeito à espécie de fiscalização judicial de uma atuação desi-
diosa, deficiente (em categorias tecnicamente alarmantes), indicativa 
de corrupção em várias formas ou diretamente quanto à prática de pre-
varicação (conforme Art. 319 do Código Penal Brasileiro). Porém, pa-
rece que ao confundir esse “controle” que beira tarefa administrativa 
com uma função jurisdicional (ou jurídico-processual) do magistrado, 
o texto legal está incorrendo na possibilidade de gerar um entrave da 
boa técnica e uma situação de (no mínimo) constrangimento entre os 
atores jurídicos envolvidos.

Parece muito mais sensato que casos onde haja visível problema 
de exercício funcional debilitado, a decisão deve caber às instâncias supe-
riores do Ministério Público e jamais a um magistrado obrigatoriamente 
comprometido com o destino jurídico das alegações da exordial e com 
o futuro do processo. Para coibir acusações infundadas, há, em último 
caso, a própria faculdade da rejeição ou do não recebimento (categorias 
que, entretanto, parecem ter sido equalizadas após a reforma do CPP 
promovida em 2008896), pelo magistrado. No entanto, para “coibir” uma 
atuação deficiente no sentido de não exercer corretamente o ofício (não 
acusar ou não manifestar as devidas promoções e/ou requerimentos), pa-
rece que a atividade jurisdicional rompe bruscamente com a boa prática 
político-processual já configurada em Goldschmidt897: trata-se de uma 
clara afronta que não tem como penetrar na discussão da(s) situação(s) 
processual(s) dos envolvidos sem deixar uma profunda mácula.

Dessa maneira, a ideia ora defendida é no sentido de serem acla-
radas as definições das possibilidades de exercício do dito “controle” ju-
risdicional, tendo-se em vista que (a) o tom de “obrigatoriedade” para 

896   Quando o atual texto do Art. 395 do CPP (modificado pela Lei nº 11.719, de 
2008) diz que “a denúncia ou queixa será rejeitada” na hipótese do inciso I – for 
manifestamente inepta – fica estabelecido que a consequência processual para 
uma falha de ordem técnica na inicial acusatória é também a mesma (rejeição) 
que comporta ausência de “condições da ação” ou mesmo de pressupostos pro-
cessuais diversos ou de “justa causa”. Justamente a hipótese em que classica-
mente se verificava caso para “não recebimento”.
897   GOLDSCHMIDT, Princípios Generales del Processo..., pp. 112-113.
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com o exercício da ação penal não “existe”, necessariamente e, (b) se 
considerado existente e “vigorante” deve ter sua noção inteiramente re-
visada, para fins de que o “controle” do mesmo seja preferencialmente 
institucional (eis que diz mais para com uma questão de coordenação 
interna dos órgãos do parquet) e para que se assuma, de vez por todas, 
que existe, sim, a possibilidade político-criminal (político-processual) 
de se abrir mão do exercício da acusação.

Ou ainda, como se volta a salientar, com Duclerc898:

É preciso, portanto, antes de tudo, colocar o problema de for-
ma adequada. Assim, a pergunta inicial a pautar nossa inves-
tigação deve ser feita nesses termos: existe, em face do esta-
do, através do Ministério Público, um dever legal de exercitar 
a ação penal pública em qualquer circunstância? Em caso 
negativo, que circunstâncias tornam obrigatório o exercício 
da ação penal? Quem é o credor e como se pode exigir o cum-
primento desse dever?

Isso não implica (inicialmente) na discussão/mudança da “locali-
zação” do instituto da justa causa para a ação penal que, ao que parece, 
está bem colocada no Art. 395 do CPP nesse quesito e, mais do que isso, 
felizmente apartada em inciso diferente daqueles que indicam como 
motivos de “rejeição” da peça acusatória elementos avaliáveis de cono-
tação diferente, como a “inépcia” da peça, as “condições da ação” e os 
“pressupostos processuais”. Quando a decisão for nesse sentido, a verifi-
cação de inexistência de “justa causa” é uma decisão análoga àquela que 
constata ausência de uma “condição” da ação (sem igualar os conceitos). 
Como a justa causa para a ação penal é – também – critério de avalia-
ção do ingresso processual, parece que o instituto está legalmente bem 
situado na morfologia procedimental – o que não implica que esteja ex-
clusivamente ali colocado e exerça exclusivamente essa função (veja-se 
o subtópico seguinte, infra).

Assim, é possível pensar, diante de uma proposta de justa causa 
para a ação penal com característica de avaliação político-criminal, que 
o efeito processual da verificação de sua ausência (nesse específico mo-
mento de análise) é mesmo o da rejeição da manifestação acusatória. 

898   DUCLERC, Direito Processual Penal..., p. 128.
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Se está trabalhando com uma verificação jurídico-política quanto à ne-
cessidade ou não de existência de uma “causa” (ou, em larga escala, de 
possibilidade de atuação de todo o sistema jurídico-penal).

Salienta-se – mais do que nunca – que com isso, uma série in-
findável de outras modificações estruturais no processo penal e na sis-
temática do CPP deveriam vir em acompanhamento (sobretudo uma 
inexplicável prevalência de critérios de prevenção e dependência que 
informam a competência “fixa” de um caso ou um réu para com um de-
terminado magistrado/juízo). Por hora – diante do fato de que seria im-
pensável abrir mais um flanco de debate para tratar de toda essa com-
plexidade aqui – salienta-se que é bastante confuso perceber que o atual 
sistema de “controle” coloca à disposição do processo um magistrado 
que “enfrenta” um acusador para que exista um processo a ser recebido, 
conhecido, instruído e julgado.

Ou se persiste na atual sistemática (que tolhe autonomia do ór-
gão ministerial, e potencializa um magistrado como espécie de fiscal 
último do exercício funcional do acusador), ou se assume as ingerên-
cias (e, admite-se, inconstâncias) de um exercício funcional que não 
tem problema algum em ser crivado por uma análise de conveniência 
político-processual. É por isso que um pedido de arquivamento de pe-
ças informativas/investigativas pode ser realizado por ausência de jus-
ta causa (“para a” – possível, futura – “ação penal”)899, não sendo essa 
análise privativa do magistrado após o órgão ministerial “agir” impeli-
do pela “obrigatoriedade”.

4.3.1.2  ANÁLISE DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E DECISÃO(ÕES) DE MÉRITO

Importante questão surge a partir da bipartição no conceito de 
“justa causa” proposta por Lopes Jr.900 nesse ponto (que aqui não é exa-
tamente acompanhada integralmente, tampouco é rechaçada, como já 
fora abordado). Pensados os rumos atuais/tradicionais da discussão so-
bre a justa causa para a ação penal, a propositura é extremamente feliz: é 
(ou seria) de se dividir um reconhecimento de ausência de “justa causa” 
relativo à escassez de elementos informativos/probatórios (que levaria 

899   RANGEL, Direito Processual Penal..., p. 282.
900   LOPES JR., Direito Processual Penal..., pp. 381-382.
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à rejeição da peça acusatória) e aquele relativo a um controle fragmen-
tário da incidência penal (que acarretaria em julgamento antecipado do 
mérito – com absolvição do acusado).

Nessa esteira, realmente lamentável o fato de que a justa causa 
para a ação penal – diante da construção da lógica do(s) recebimento(s) 
da acusação exibida pelo código – não conste também como embasa-
mento para uma possível absolvição sumária (Art. 397 CPP)901. 

Pareceria estranho, contudo, adotar inteiramente esse posicio-
namento diante da visualização do instituto que ora se defende. Mas 
não se trata de transmutar oportunamente o conceito de controle po-
lítico-criminal da intervenção estatal em questão de mérito por conve-
niência, e sim alargar as possibilidades/momentos em que o próprio 
controle é possível. A ideia, pois, consiste em aproveitar a argumenta-
ção do autor e acoplar ela na sistemática ora trabalhada: seria possível 
pensar em uma “justa causa” constante tanto no rol do Art. 397 do CPP 
(absolvição sumária) do como também naquele do Art. 386 (que dis-
põe sobre a decisão de absolvição “regular”, ao final do processo, após 
todo o trâmite e instrução)?

Nada impediria, de fato, que a análise judicial da justa causa para 
a ação penal conste tanto da verificação preambular da possibilidade 
de recepção inicial da peça acusatória (para fins de iniciar) o proces-
so, quanto de uma análise meritória – desde que o próprio controle seja 
pensado de forma diversa. Veja-se.

Afinal, é sabido que, diante da sistemática prevista no diploma 
processual, existe a estranha hipótese de uma fase processual “prelimi-
nar” onde a decisão de recebimento da inicial acusatória (e a consequen-
te citação do acusado) é feita antes de se dar possibilidade de manifesta-
ção/resposta quanto a ela. Isso gera a desconfortável mecânica de se ter 
uma possibilidade de decisão judicial de cunho “processual” (com base 
no Art. 395) que possa rejeitar a inicial e posteriormente, apenas uma 
decisão de cunho “meritório” ( forte no Art. 397) que vise à absolvição 
sumária ou não. Não há, em tese, possibilidade de um “contraditório” 
prévio ao “recebimento”902.

901   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 382.
902   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 928.
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De acordo com Lopes Jr., seria plenamente possível o julgador 
“desconstituir o ato de recebimento, anulando-o, para a seguir proferir 
uma decisão de rejeição liminar” dado o fato de que não existiria uma 
preclusão pro iudicato que bloquearia a cognição “retroativa” do magis-
trado sobre a hipótese de uma decisão “processual” de rejeição903.

Poder-se-ia até questionar a análise “retroativa” de um quesito 
que já havia sido “ultrapassado” e mesmo questionar a noção de uma 
rejeição da ação que chega inclusive posteriormente à citação do acu-
sado e, teoricamente, ao início válido do processo. Nesse aspecto, uma 
inserção da hipótese de decisão de ausência de justa causa para a ação 
penal que viesse igualmente prevista no Art. 397 viria a calhar para “cor-
rigir” essa – nesse sentir – falha da sistemática: se há polêmica quanto à 
possibilidade de o magistrado rejeitar (por, p. ex., “falta de condição da 
ação”) uma ação logo após tê-la recebido e tomado ciência da resposta 
do acusado, uma decisão “retroativa” no que diz respeito à “justa causa” 
não sofreria de problemas de incongruência sistemática.

A base desse argumento é singela: não pode(ria) haver óbice para 
que o magistrado avalie antes e (especialmente) depois da manifestação 
do acusado a possibilidade de problematizar a necessidade e a legitimida-
de da intervenção vertical e assim estudar o seu controle político-criminal.

Desse modo, não se está propondo que a verificação de existência 
ou não de justa causa para a ação penal seja associada ou conceituada 
como uma decisão “de mérito”, mas que haja a possibilidade de se ter ela 
como mais um escopo ou saída processual para uma avaliação crítica 
do intervencionismo vertical. Assim, não seria leviano dizer que uma 
nova avaliação ou reavaliação da “justa causa” poderia constar do rol 
exibido pelo Art. 397 e que a inexistência constatada poderia gerar uma 
absolvição sumária – como critério que supre a latente impossibilidade 
de uma rejeição “posterior” ao recebimento. Seria um “acerto de contas” 
com uma morfologia procedimental que exibe uma fase “preliminar” 
que é inaugurada com uma imposição de “existência” processual desde 
seu início e que conta com a impossibilidade teórica de o acusado parti-
cipar desse nível de discussão.

903   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 931.
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Mesma argumentação poderia servir para que fosse incluída a 
possibilidade de uma decisão definitiva “regular” (Art. 386) baseada na 
“ausência de justa causa para a ação penal”: se o magistrado é quem re-
aliza o controle último do quesito intervencionista político-criminal, 
não se pode fazê-lo encurralado em uma decisão prefacial que não per-
mite uma segunda reflexão – mormente após ter tido contato com a(s) 
manifestação(s) do acusado e com a instrução processual. Por que o 
magistrado – frisa-se: o “controlador” final/último do exercício político-
-criminal intervencionista – não poderia se convencer do disparate do 
verticalismo em um momento posterior ao do recebimento inicial e de-
cidir nesse sentido?

Por isso, retorna a configuração proposta por Lopes Jr., mas adap-
tada à estrutura ora exibida: quando houver decisão afirmando a inexis-
tência de justa causa para a ação penal a título de avaliação prévia para 
o recebimento/rejeição da inicial acusatória, a decisão só pode ser gera-
dora de coisa julgada formal, uma vez que lida com o bloqueio à própria 
constituição de uma situação processual. Quando, no entanto, houvesse 
uma decisão que estabelecesse a inexistência de justa causa para a ação 
penal em algum âmbito de avaliação de mérito, isso significaria uma de-
cisão que espelha uma coisa julgada material. Afinal, se houver uma de-
cisão nesse sentido, após uma reflexão sobre a resposta do acusado ou 
mesmo sobre tudo o que fora coletado e exibido ao longo da instrução 
processual, parece evidente que a decisão ganha outro sentido: em uma, 
há um controle prévio exercido, enquanto que, em outra, há um controle 
com pretensão de definição.

Seria um desperdício de potencial para com a análise aqui defen-
dida se o magistrado estivesse exclusivamente limitado a um controle 
em prima facie e, despido das possibilidades de reavaliar a apropriação 
jurisdicional do caso (já tendo maior conhecimento sobre os argumen-
tos do acusado e a realidade processual e sua instrução) não pudesse 
novamente se pronunciar sobre o quesito. Por isso, a defesa de altera-
ções legais ( fundamentalmente nos Arts. 397 e 386 do CPP) que permi-
tam que esse controle possa retornar dentre uma decisão de mérito onde 
o magistrado possa novamente se manifestar quanto à incongruência 
do trato daquele caso ou daquela matéria pelo sistema jurídico-penal e 
possa corrigir o “equívoco” proporcionado pelo recebimento inicial da 
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acusação sem o devido tato quanto ao caso ou a devida ciência da argu-
mentação da defesa. 

4.3.1.3 DE PODERES E CONTROLES: DAS POSSIBILIDADES DE USO DO INSTITUTO

Em sendo a justa causa para a ação penal um instituto composto e 
de fundamentação político-criminal (que pode muito bem ser vista, inú-
meras vezes, como um instituto político-processual), é de se salientar 
que seu “controle” último pode estar disponível em algumas situações 
para as instâncias jurisdicionais, mas seu uso não lhes é exclusivo.

Bem como não é exclusivo seu uso por parte do agente ministerial. 
Se o tema aqui tratado perpassa uma verdadeira análise de conveniência 
político-criminal, não é de se estranhar que se possam alargar as possi-
bilidades de debate do tema para outros atores integrantes da cadeia do 
sistema jurídico-penal, mormente aqueles responsáveis pela persecução 
(em sentido estrito) e fase de coleta de elementos informativos tenden-
tes a auxiliar o acusador a formar sua opinio.

Na lição de Moura, tem-se que:

O significado da justa causa, relativamente à persecução pe-
nal, está intimamente ligado não só às diretrizes fundamen-
tais traçadas pela ordenação jurídica, que tornam possível a 
imputação da conduta que se amolde a um tipo legal, como 
também àquilo que ela entende ser suficiente para a incoação 
de um processo criminal, em determinado período de tempo, 
segundo sua concepção de justiça formal e material904.

Aqui se revelam dois pontos importantes de discussão: a possibi-
lidade de uma análise de “justa causa” em relação à persecução (tendo-
-se em vista a avaliação quanto a uma futura e então decorrente “ação 
penal”), e uma separação de critérios “formais” e “materiais” de justiça, 
que nitidamente apontam para o foco aqui proposto. Uma análise de 
conteúdo “material” de justiça só pode significar um controle político 
quanto à “viabilidade” da ação que não diz respeito apenas aos crité-
rios legais de sua configuração, mas sim ao aludido questionamento se 

904   MOURA, Justa causa para a Ação Penal..., p. 226.
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a movimentação do sistema “vale à pena” diante de diversos fatores que 
extrapolam a questão puramente técnico-legal.

No caso, se poderia pensar que os mesmos predicados de atuação 
(nesse quesito) legados ao parquet poderiam ser debatidos em relação à 
esfera das polícias de atuação dita “judiciária” (investigativa).

Há uma necessária ponderação a ser feita em dois pontos-chave: 
(a) não há porque associar toda e qualquer deliberada recusa de atuação 
ou arrefecimento funcional com uma espécie de irresponsabilidade que 
beira a falta grave – funcional – de um lado e o prejuízo de consequên-
cias criminais de outro; e (b) do mesmo modo, não há porque coibir os 
operadores do sistema jurídico-penal de pensarem nas consequências 
político-criminais de seus atos e assim se orientarem de uma forma es-
clarecida e motivada (e que está – ou deve estar – sujeita a “controles” de 
várias instâncias).

É preciso que se dê aos atores do sistema a possibilidade da aná-
lise política (interventiva) de seus atos sem que os mesmos sofram con-
sequências relativas ao exercício livre do seu cargo/função. Pode-se 
perfeitamente trasladar (e ampliar) a ideia de Rusconi (referindo-se ao 
“Ministério Público”) para todos os agentes da persecução (ou com atu-
ação ao longo do percurso sistemático jurídico-penal): a tarefa raciona-
lizadora da atuação punitiva – seletividade racional e não mediada por 
outras e espúrias fontes – se verifica em uma atuação (ou deliberada não 
atuação) dos agentes pautada por esse critério905.

Se for tomada como exemplo a atividade policial, sabe-se que 
ela é constitucionalmente alvo de um “controle externo” por parte do 
Ministério Público (conforme Art. 129, VII, da Constituição Federal e 
Art. 26, IV, da Lei n. 8.625/93). Sem entrar no mérito da possibilidade de 
investigação criminal direta promovida por órgãos e setores específicos 
ministeriais, há que se pensar que esse “controle externo” tem mais rela-
ção com uma instância de fiscalização do bom exercício das atividades, 
busca de objetivos e prerrogativas das unidades policiais-investigativas 
do que qualquer coisa.

Aqui não parece haver celeuma, uma vez que o Ministério Público 
é órgão que está constitucionalmente autorizado a exercer um “contro-

905   RUSCONI, Las fronteras del poder penal…, p. 79.
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le” (sobre a atividade policial-investigativa) que lhe confere poder fisca-
lizador/administrativo. Daí se revela toda a estranheza de uma ativida-
de jurisdicional ao exercer um “controle” similar no momento em que 
““renega” o pedido de arquivamento: o magistrado não só é alguém que 
deva “fiscalizar” a atividade ministerial (nesse sentido), como também 
é a mesma figura dotada de “imparcialidade” para decidir o caso onde 
o parquet é parte ativa. O elo que une os órgãos policiais e ministeriais 
é de um cariz administrativo906, diferente daquele que deve(ria) se veri-
ficar entre o órgão ministerial e o julgador (que assume dúplice função 
quando é o “fiscal” do “exercício” da ação e também julgador).

Assim sendo, não haveria problema técnico verdadeiramente as-
sentado se uma autoridade policial, ao final dos trabalhos investigati-
vos, deixasse de representar pelo indiciamento de um acusado por explí-
citos motivos alusivos à política-criminal. 

Antes do alarmismo que a afirmação provoca, algumas ressalvas.
Primeiramente (sobre o início da investigação policial), não se 

está procurando obstaculizar o acesso da autoridade policial-investiga-
tiva aos casos incipientemente relevantes, nem se defendendo (sempre 
bom salientar) uma espécie de abertura ilimitada para a recusa indiscri-
minada de atividades: pelo mesmo motivo que um órgão do parquet não 
pode simplesmente deixar de oferecer uma denúncia ou promoção de 
modo injustificado e descompromissado, uma autoridade policial-ad-
ministrativa não pode recusar seu ofício imotivadamente sem qualquer 
possibilidade de averiguação ou “controle”. Ademais, bom lembrar que 
o delegado não está necessariamente compelido a iniciar uma investiga-
ção, salvo se a autoridade superior assim determinar em grau de recurso 
(Art. 5º, parágrafo 2º, CPP), ou se houver requisição ministerial nesse 
sentido – uma vez que se trabalha com a hipótese de total desacordo 
constitucional da ideia de uma “requisição judicial” para a abertura de 
um inquérito, por tudo que já fora exposto e quiçá após o abandono pelo 
processo penal brasileiro do procedimento judicialiforme que compor-
tava a prática em questão.

Em segundo lugar, sempre é preciso ter em mente que a atividade 
policial que coroa e encerra a investigação, o relatório, tem uma função 

906   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 290.
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importante do ponto de vista estrutural, mas acessória do ponto de vis-
ta “processual”: é (guardadas as exceções onde a atividade investigativa 
não é apenas “informativa”907), mera peça auxiliar, sujeita inclusive a ser 
desconsiderada por quem eventualmente procure ajuizar uma ação pe-
nal (máxime pelo acusador público) em sequência.

Desse modo, reprisam-se os argumentos: problemas relativos a 
uma inatividade de ordem funcional merecem tratamento e averiguação 
interna dos órgãos e instituições. Problemas relativos a práticas de inati-
vidade de caráter duvidoso que possam estar sujeitas a contornos crimi-
nais (como deliberado desvio investigativo e ou a já aludida prevaricação) 
merecem o tratamento devido na seara de averiguação dos ilícitos.

Não há que se confundir isso com o nível de autoridade que ne-
cessariamente deve ser exercido e assumido pelos órgãos relativos à 
persecução/investigação criminal e à atuação processual penal sempre 
justificada e ponderada dos agentes ministeriais (em se tratando de cri-
mes de ação pública). A avaliação regrada da atuação interventiva e/
ou político-criminal das funções por parte de seus próprios atores não 
pode ser subtraída como se em uma espécie de circuito “automático” 
se estivesse imersa – o que, aliás, o plano ou rota de encaixe do CPP in-
tenta de certa forma: o fluxo do sistema verificado no CPP coloca retro-
ações e “alternâncias” de andamento (pedidos de devolução dos autos 
para complementação, o próprio pedido ministerial de “arquivamento”) 
como exceções custosas diante do “perfeito” andamento da máquina até 
a propositura da ação com a inicial acusatória.

4.3.2 PERSPECTIVA JURÍDICO-PENAL: POSSIBILIDADE DE (RE)AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO 
TÍPICA PELA VIA DA DANOSIDADE E DO INJUSTO TÍPICO

Um dos problemas visíveis (como fora visto no terceiro capítulo su-
pra) da busca de uma “definição” para a justa causa para a ação penal é 
sua alocação dentre um padrão conceitual que a procura definir tal algum 
instituto processual ou cânone já conhecido – e assim promover um ver-
dadeiro encaixe conceitual. Entre o estabelecimento da justa causa como 
“condição da ação” e/ou a criação de diversas modalidades de tertium ge-
nus, e mesmo pensando-a como um “conjunto” de premissas (escorço pro-

907   LOPES JR., Direito Processual Penal..., p. 332.
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batório mínimo, etc.) para possibilitar a viabilidade prática de uma ação 
penal, a ânsia pela limitação parece ser o principal obstáculo. 

De acordo com a proposta aqui especificada, sendo o foco da jus-
ta causa para a ação penal uma avaliação político-criminal (crítica) em 
relação à qualidade interventiva estatal dentre interesses, direitos, rela-
ções e espaços (sentido amplo) públicos, é necessário que não se busque 
uma institucionalização mortificante para o conceito. As ditas condições 
da ação (em um grau elevado de proximidade com o mérito da causa, em 
alguns casos), as condições de procedibilidade e pressupostos técnicos 
específicos, uma boa dose de razoabilidade (quanto à existência de in-
dícios de verossimilhança acusatória): todos esses são conceitos-chave 
que cumprem papéis determinados e cuja propriedade reside aquém do 
que aqui vai estabelecido.

Se os critérios que informam a existência (ou inexistência) de jus-
ta causa para a ação penal forem os de avaliação política quanto à pró-
pria necessidade/desnecessidade de movimentação do sistema jurídico-
-penal, os institutos e standards processuais citados não conseguem dar 
– exclusivamente – conta de um problema ainda maior e mais urgente: 
qual a justificativa para que certo tipo de conflito não ingresse nas filei-
ras da apreciação pelo dito sistema, quando ocorrer de os pressupostos 
formais de uma prática de infração penal a ele relativa estiverem plas-
mados? Não poderia haver uma simples opção de “revogação” ou des-
consideração ad hoc de imputação penal para dadas situações, de modo 
imotivado, uma vez que, como é sabido, não se pode promover uma 
aplicação multifacetada da lei penal conforme critérios à disposição do 
intérprete nem com motivações casuístas ou – o que é pior – ocultas.

Porém, é visível que, diante da realidade vivenciada diariamen-
te pelo sistema jurídico-penal em si, por seu constante e natural estado 
de desacordo com a realidade social (ainda mais na pós-modernidade 
da ausência de fixidez e dos desníveis morais, sociais, políticos), por 
uma inconstância cultural do estofo por trás dos bens jurídicos em tese 
“protegidos” e, especialmente, por falhas estruturais na concretização 
jurídico-política do próprio sistema, é necessário que se revise e reavalie 
constantemente seus alcances e suas potencialidades.

Mais: trata-se, aqui, de um arcabouço de direito penal que carece 
de uma óbvia contextualização em relação ao âmbito social e jurídico 
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para onde é (re)formulado cotidianamente, e onde se pretende ver apli-
cado. Assim, a dita contextualização material, por um lado, e a prognose 
estabelecida pelo núcleo de valores constitucionais assumidos pelo or-
denamento, por outro, clamam por uma realidade constante, perene, de 
racionalização do sistema.

Agonizando atrás de premissas caducas como o dura lex (sed lex) 
e de inspirações expansivistas que muito têm de logomarcas mercado-
lógicas (“tolerância zero”) – quando não carrega traços simplesmente 
identificáveis de fascismo e opressão – se encontra um arremedo de di-
reito penal que miraculosamente se destaca de todo e qualquer dado 
indicado pela índole constitucional e faz da necessidade de punições um 
escopo de caráter robótico com finalidades políticas (politics) no senti-
do mais simplório do termo. Nessa ilusão perigosa, o direito penal deixa 
de ser um instrumento de controle social regrado em prol de valores 
admitidos culturalmente por essa sociedade, em situações de notada 
quebra desses valores ou na ausência de zelo para com eles (percebidos 
dentre de um dado contexto e particularmente avaliados conforme a 
faticidade908), e passa a ser um instrumento que estranhamente “inde-
pende” de sua base social legitimante e age “contra” ela com uma espécie 
de “vida própria”.

É justamente por isso que uma avaliação da justa causa para a 
ação penal também se caracteriza por ser uma (re)avaliação da inter-
venção estatal (penal) nas relações, conflitos, interesses e embates de 
direitos: se não se pode “optar” por desconsiderar uma prática “crimino-
sa”, “contravencional” ou “infracional” por um errôneo critério de pura 
escolha, se pode, contudo, avaliar a real incidência da norma penal so-
bre aquele caso. 

908   “A primeira coisa a ser dita é que a tipicidade não é o resultado de uma ope-
ração metódica de acoplamento. A tensão entre o texto e o sentido do texto na 
sua aplicação a uma situação. É algo que está ligado às condições do homem ter 
acesso ao conhecimento sobre as coisas. É, portanto, um problema hermenêutico” 
(MARQUES, Jader. Leitura Hermenêutica da Tipicidade Penal.  Tese apresentada 
como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Direito, pelo 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos – UNISINOS. São Leopoldo, 2012. p. 199).
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Os contrapontos são de ordem a fundamentar aquilo que pode ser 
aglutinado em torno do conceito de adequação social da conduta (para 
a certeza de uma discernível tipicidade). Não só uma adequação social 
relativa à presença conjunta de análise das causas de “justificação” acei-
tas dogmática e legalmente, mas uma verificação de conteúdo da nor-
ma para amplificar ou alargar essa “justificação” visando uma aplicação 
verdadeiramente democrática e limitadora do estofo normativo-incri-
minador. Sem contar a fundamental assertiva de contextualização da es-
pécie em evidência, que não pode abrir mão de uma noção qualificada 
de suporte fático que englobe muito mais do que uma mera busca por 
compatibilidade literal. 

Critérios como o da ofensividade, o da lesividade, o da conflitivi-
dade – em que pese possuírem contornos dogmáticos diferenciados de 
possibilidades de caminhos especulativos variados – são todos relacio-
nados, de certa forma, com um direito penal que é visto não como mera 
violação de um “dever” estabelecido tal “ordem”, e sim como estando em 
relação a um conteúdo ou interesse que merece proteção por residir em 
um jogo de valorações.

Se a valoração acompanha o momento de gênese de um “bem ju-
rídico” – em especial a valoração “positiva” que se faz desse bem para 
tornar legítima uma valoração negativa de uma conduta a ele atentató-
ria909 – não se pode excluir o caráter dessa mesma valoração como uma 
interminável responsabilidade do aplicador da norma: se, conforme 
Gimbernat Ordeig, a função propositiva da alteração legislativa é capaz 
de gerar a partir da defesa ou afirmação (consequente) do bem jurídico 
uma realidade (proteção/conscientização da necessidade de respeito, 

909   “Se, na companhia de Armin Kauffman, se parte da premissa de que a norma 
é, por uma exigência lógica, precedida de um juízo de valor, deve-se, por igual 
imposição lógica, admitir que o momento primeiro da construção normativa par-
te, invariavelmente, de um juízo positivo de valor, de uma valoração positiva. “‘A 
primeira valoração’”, bem assinala o autor, em límpida argumentação, “‘é sem-
pre positiva, pois uma valoração negativa pressupõe sempre uma positiva que a 
precede, por mais que ambas possam coincidir no tempo. Valoração que não é 
outra coisa senão o original momento jurídico de reconhecimento, ainda que a 
traços grossos, e não raramente deformáveis, da concepção jurídico-penal de bem 
jurídico’” (D’ÁVILA, “Aproximações...”, p. 218).
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etc.) que carecia de relevância, muito embora não espelhasse uma “von-
tade” social910, o trânsito inverso também pode (e deve) ser verificado. 
Ou seja: não há como cristalizar uma “norma”, fundada em um “bem 
jurídico” se a própria realidade social onde se os pretende insculpir já os 
repele ou sinaliza a favor de sua transmutação valorativa.

O trabalho do intérprete da norma incriminadora não tem nenhu-
ma possibilidade de ser confundindo com o do silogista precário que 
não releva fatores tão ou mais importantes do que a própria literalidade 
da aproximação entre o tipo (e seus verbos nucleares e elementos díspa-
res) e uma conduta mecanicamente assentida.

Uma vez que a adequação social é realidade a ser verificada (obri-
gatoriamente – teoria bipartida do fato punível), dado que é preciso in-
corporar no tipo penal (para a construção da tipicidade) os elementos 
permissivos que anulam seu viés de injusto, pode se partir para uma con-
ceituação de tipicidade que não esteja apenas confinada entre tipo e sua 
literal subsunção e os próprios permissivos legalmente assentidos. Pode-
se partir para a construção de uma tipicidade que releve justamente um 
grau de estudo da permissividade levando em conta também fatores so-
cioculturais que configuram uma ação como não “proibida”, uma vez 
que não injusta (do ponto de vista da tipicidade). Os graus de danosidade 
nela eventualmente contidos sejam passíveis de uma “absorção” social e 
do afastamento da autorização para o ingresso no sistema jurídico-penal.

Não se pode esquecer que há uma profícua raiz de pensamento 
quanto à danosidade dos atos – enquanto critério crítico de “criminali-
zação” – desde Beccaria (em que pese não se pudesse falar daquele local 
como um marco de, por exemplo, uma teoria de ofensa a bens jurídico-
-penais ainda, eis que, como fora acima lembrado, trabalhava-se com a 
ideia patente de direito penal enquanto protetor de direitos subjetivos)911. 

A partir da base clássica de Mill912 (onde se percebe a indubitável 
influência de doutrinas como a do liberalismo político e de suas apro-

910   GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. “Presentación”. In: HEFENDEHL, Roland 
(Org.). La teoría del bien jurídico. Fundamento de legitimación del derecho pe-
nal o juego de abalorios dogmático. Madrid: Marcial Pons, 2007. pp. 12-14.
911   D’ÁVILA, Ofensividade em Direito Penal..., p. 61.
912   “The object of this Essay is to assert one very simple principle, as entitled to govern 
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ximações utilitaristas – e aqui não serão feitas longas digressões sobre 
essa correlação), o principal desenvolvimento da questão da danosidade 
se dá por Feinberg e Von Hirsch, que colocam a questão do “harm prin-
ciple” em exclusivo contato com as teorias jurídico-penais através do 
questionamento: “Que tipos de condutas podem ser tornadas criminosas 
pelo Estado?” e cuja resposta gira em torno do que chama de “princí-
pios de limitação da liberdade” ou “princípios legitimantes de coerção”913. 
Essa teorização pontua que, dessa maneira, é necessário (em termos de 
relevância penal) estabelecer como base de verificação não apenas um 
evento danoso como também wrongful – ou seja: dotado de reprovabili-
dade efetiva e que esteja cercado de características como a intencionali-
dade (dolo, ou ao menos algum tipo de culpa altamente verificável) além 
de, por exemplo, a evitabilidade intencional do evento. Principalmente, 
não se pode esquecer, são de alta importância “verificável” os critérios 
de análise do fato oponíveis à própria tutela penal (nominados por 
Feinberg e por Von Hirsch de mediating principles, que incluem ainda a 
verificação de tutela existente, e suficiente, por parte de outros ramos 
como, por exemplo, o direito civil)914.

absolutely the dealings of society with the individual in the way of compulsion and con-
trol, whether the means used be physical force in the form of legal penalties, or the moral 
coercion of public opinion. That principle is, that the sole end for which mankind are 
warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of 
their number, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully 
exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm 
to others” (MILL, John Stuart. On Liberty. Batoche Books Ltd: Ontario, 2001. p. 13).
913   “What sorts of conduct may the state rightly make criminal? Philosophers have 
attempted to answer this question by proposing what I call “liberty-limiting prin-
ciples” (or equivalently, “coercion legitimizing principles”) which state that a given 
type of consideration is always a morally relevant reason in support of penal le-
gislation even if other reasons may in the circumstances outweigh it” (FEINBERG, 
Joel. The moral limits of criminal law. Vol. 4: harmless wrongdoing. Orxford: 
Oxford University Press, 1990. p. ix).
914   VON HIRSCH, Andrew. El concepto de bien jurídico y el “principio del daño”. 
In: HEFENDEHL, Roland (Org.). La teoría del bien jurídico. Fundamento de le-
gitimación del derecho penal o juego de abalorios dogmático? Madrid: Marcial 
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Parece, aliás, perfeitamente possível que o argumento constitu-
cionalista embasado nos valores fundamentais da carta magna possa, 
aqui, ser utilizado para fomentar um influxo, contrário ao movimento 
usual que se verifica quando tal pauta é invocada: não uma filtragem 
constitucional “abstrata” para fins de justificar maior verticalismo em 
prol de neutralizar as proteções “deficientes”: justamente uma filtragem 
que leve em conta o fato de que existem níveis de resistência (ou auto-
-“proteção”) social que precisam ser friccionados e que não podem re-
ceber guarida no primeiro instante, sem que haja um mínimo de espaço 
para acomodações. É tarefa (constitucional) de uma verificação da justa 
causa para a ação penal sob o manto de análise de uma (verdadeira) 
tipicidade a possibilidade de uma não interferência consciente no rumo 
de alguns eventos sociais justamente em relação a algumas dessas fric-
ções, práticas e conflitos que precisam mais solidificar uma camada de 
resistência do que do reparo ou “sutura” imediatos advindo da “prote-
ção” penal. Como lembra Palma: “[...] o critério da dignidade punitiva e 
as suas consequências para o conceito material de crime parecem exigir 
mais do que uma coincidência de tipo lexical com bens, direitos ou valores 
constitucionais e também mais do que a mera fundamentação em opções 
políticas democraticamente realizadas. Exige ainda a justificação através 
de uma argumentação concreta sobre a necessidade de incriminar para 
proteger valores essenciais da liberdade individual ou colectiva”915.

Ora, se uma definição (legítima) de “crime” só pode estar ancorada 
nos processos argumentativo e justificativo advindos dos limites cons-
titucionais, os valores informados pela Constituição – por via reversa – 
clamam por efetivação que repele (até o ponto da estrita necessidade) a 
intervenção penal (vertical). Toda a teorização a respeito da imputação 
penal – ainda com Palma – deve passar por essa constatação e deve ter 
aportes e mecanismos para a realização dessa “missão”: uma análise das 
funções e valores constitucionais e das balizas de justificativa para a atu-
ação penal (que sopesa a “defesa” desses valores com a “intromissão” nos 

Pons, 2007. pp. 40-41.
915   PALMA, Maria Fernanda. Direito Constitucional Penal. Coimbra: Almedina, 
2006. p. 118.
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igualmente fundamentais direitos e liberdades individuais)916. O arca-
bouço de princípios e preceitos constitucionais deve se impor enquanto 
uma válvula para permitir a emancipação maior desse próprio conjunto, 
e jamais o contrário (sua relativização ou diminuição)917.

Essa propositura se coaduna não apenas com uma visão de direito 
penal como ultima ratio como também com a de intervenção político-
-criminal como extrema ratio política. Não se pode esquecer que concei-
tuações como a da exclusão/confirmação da tipicidade através do cami-
nho da verificação/ausência de adequação social da conduta pode não 
ser nada mais do que uma simples constatação “jurídica” de um fenô-
meno fruto de um “embate cultural” onde a realidade (antes) “desvian-
te” adquire espaço simbólico de legitimação918. Ou seja: é preciso que se 
tenha em conta a perspectiva de que os “choques” cotidianos são produ-
tores constantes de (des)legitimações e (des)necessidades que precisam 
de vivificação, e não assumir isso apenas do ponto de vista teorético.

Tudo isso para deixar claro que os múltiplos fatores que são sim-
plificados e condensados em meio a uma análise de tipicidade podem 
ganhar, igualmente, vislumbre a partir de uma “avaliação” da existên-
cia de justa causa para a ação penal. Se a tarefa da verificação de uma 
adequação típica não pode ser confundida com a verificação da justa 
causa, pura e simplesmente, o contrário pode ser verdadeiro, uma vez 
que, assumida como checagem político-criminal de limitação inter-
ventiva, os critérios da justa causa extrapolam essa simples análise, a 
incorporando. Não se estaria falando exatamente de uma verificação 
da tipicidade em si como mote, mas também. Verificar a existência ou 
não de justa causa para a ação penal é também possibilitar uma análi-
se crítica da própria tipicidade em relação à real danosidade da condu-
ta praticada frente ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora 
supostamente aplicável.

916   PALMA, Direito Constitucional Penal..., pp. 118-122. 
917   GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Nulidades no Processo Penal. Introdução prin-
cipiológica à teoria do ato processual irregular. Salvador: Jus Podium, 2013. p. 337.
918   ALVES, Marcelo Mayora. Entre a cultura do controle e o controle cultural: um 
estudo sobre as práticas tóxicas na cidade de Porto Alegre. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. p. 80.
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Moura assume a característica de avaliação penal a ser feita no 
seio de uma análise de justa causa para a ação penal, mas entende-se 
que esse viés de análise praticado no molde tradicional termina (como 
a própria autora mostra), sendo tributário apenas de uma visão limi-
tadamente dogmática: além de não estar focalizada na premissa de 
avaliação crítica da própria incidência penal/criminalizadora, a análise 
desse quilate praticada jurisprudencialmente termina por circundar os 
mesmo e rançoso “lastro probatório mínimo” – agora em relação aos 
“elementos do tipo”919. Urge que a visão seja oxigenada.

Em termos de avaliação de cunho político-criminal, uma aprecia-
ção limitadora e tendente ao não intervencionismo relativa à tipicidade 
penal visaria reconfigurar os padrões de danosidade – via adequação 
inclusive cultural daquilo que pode efetivamente ser considerado ou 
não “danoso” e, por conseguinte, justo/injusto, adequado/inadequado e, 
portanto, típico ou atípico.

4.3.3 PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA: (RE)CONSIDERAR CRITICAMENTE O  
SISTEMA JURÍDICO-PENAL

Se é sabido que um panorama da “virada” criminológica (crítica) 
é irreversível do ponto de vista teórico, a tarefa do operador jurídico é 
trazer essa consideração para perto da prática cotidiana.

Desde que o ponto de corte da criminologia contemporânea fora es-
tabelecido para além de uma questão causal e para além de especulações 
sobre “o homem delinquente” e suas origens atávicas e sua maldade “inata”, 
se passou a considerar o sistema, ele próprio, como criminógeno920. 

Não há, dessa forma, nenhuma maneira de se abordar as questões 
relativas ao estudo das ciências criminais, como um todo, sem um olhar 
– ainda que sutil – em relação ao conjunto de saberes criminológicos 
que tomaram de assalto o debate pertinente. Só se pode deixar de levar 

919   MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 271.
920   “La etiqueta “‘criminología crítica”’ se refiere a un campo muy vasto y no homo-
géneo de discursos que, en el campo del pensamiento criminológico y sociológico-
-jurídico contemporáneo, tienen en común una característica que los distingue de 
la criminología “‘tradicional”’: la nueva forma de definir el objeto y los términos 
mismos de la cuestión criminal” (BARATTA, Criminología y Sistema Penal..., p. 89).
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em conta esses dados e proposituras se e a intenção for a de mergulhar 
em uma espécie de autismo proposital que considera os sistemas legais 
e dogmáticos como universos (paralelos) em si.

O problema reside, também, diante do fato de que todo o conjun-
to de saberes multifacetados que tiveram raiz e foram agregados a par-
tir de um panorama de criminologia crítica (em especial desde a década 
de 60 do século passado) igualmente tendem à neutralização prática, 
uma vez que alguns pontos de divergência filosófica e empírica atingem 
graus tão elevados que conseguem (na teoria) inviabilizar todo o sis-
tema. A incompatibilidade flagrante e notória dessa situação obriga a 
pensar em possibilidades de convivência “árdua”, diante do fato de que: 
(a) não levar em conta a dogmática jurídico-penal é mais do que uma 
opção teórica errônea: é representação de um grau de alheamento em 
níveis perniciosos; (b) trabalhar com a inteira carga de contribuições 
assistemáticas oriundas das pesquisas de cunho criminológico-crítico 
conduz necessariamente – em última instância – a um abolicionismo pe-
nal em seu grau não teórico/doutrinário, mas a uma espécie de deslegiti-
mação total que parece ter o bloqueio como “intenção” e não apresenta 
propositura alguma de solução.

No primeiro capítulo, supra, como fora explicitado, não fora por 
acaso a adoção do conceito de criminologia crítica conforme talhado por 
Albrecht: uma criminologia que visa ser uma instância de esclarecimento 
e nunca de justificação. Uma criminologia que se distancia dos modelos 
“tradicionais” que eram desde a base formatados para a acoplagem em 
relação à dogmática e ao estudo centralizado na constância das leis vi-
gentes. Uma criminologia que visa “autonomia” no sentido se ser o dado 
reflexivo, empírico e autocrítico da dogmática e do sistema vigente.

Como igualmente já fora explicado, o termo “esclarecimento” 
aqui diz mais do que aparentemente já simboliza. Uma criminologia 
“autônoma” é aquela que se posiciona estrategicamente como elemento 
interpretativo e perturbador da lógica trivial do sistema. Uma crimino-
logia que trabalha com e no sistema visando inserir sua empiria, suas va-
lorações, suas tensões políticas e sua episteme sempre que possível. Uma 
criminologia assumidamente “de combate”, que, ciente da possibilidade 
de negar o sistema como um todo, prefere a posição esclarecida e estra-
tégica de se manter nas bases da crítica plausível de aplicação imediata. 
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Uma criminologia que esclarece, corrige, informa, e não “aconselha” ou 
adere ao padrão.

São inegáveis frutos e também, paradoxalmente, matéria-prima 
de cunho criminológico-crítico algumas considerações mais agudas so-
bre a problemática que o sistema jurídico-penal causa e representa em 
si mesmo. O fato é que a criminologia precisa aprender a conviver e se 
imiscuir na lógica sistemática sob pena de se constituir em um discurso 
que recaia em um vazio ou em um discurso que se “constitua” (apenas) 
de choques contra a parede dogmática e política do edifício vigente.

Não há como negar que a situação de várias instâncias e institutos 
ligados à vida cotidiana do sistema jurídico-penal é a de absoluta ineficiên-
cia, alarmante disparidade democrática e total falência de praticamente 
todas as esferas e elementos a ele relativos e dele integrantes. Como aler-
ta Cirino dos Santos921, é evidente o fracasso dos objetivos declarados do 
sistema, em relação ao sucesso dos nefastos objetivos “mascarados” des-
velados justamente pelo viés criminológico. E, como tragicamente expõe 
Amilton Bueno de Carvalho, a existência de uma “clientela preferencial” 
de “indesejados” que compõe o alvo preferencial do sistema (“de justiça”) 
criminal é insofismável, e já o caracteriza como paradoxalmente injusto, 
na raiz: desde a eleição seletiva das incidências de criminalização, até a 
eleição seletiva dos meios e práticas da persecução, passando pela eleição 
seletiva da valoração punitiva, o mecanismo não age uniformemente em 
relação a todos cidadãos, procurando alças específicas de mira (e fazendo 
das exceções esporádicas mera confirmação de regra)922.

Aliás, a lógica imperante se mostra dissimulada de si mesma no ins-
tante em que parece indecisa entre (tentar) operacionalizar (via diagnós-
tico “exato”, atuarial), ou negacear ( falácia “legalista”) quanto à existência 
desse conjunto sinistro de meta-regras que espelham o conservadorismo 
de modo exemplar e governam a atuação sistemática – e a criminologia e 
seu arcabouço são recepcionados não raramente apenas de forma tran-
quilizante (“tamed” – domada), transmutada em cálculo, em última aná-
lise, financeiro e desprovida do caráter de denúncia dessa própria enge-

921   CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Teoria da pena. Fundamentos políticos e apli-
cação judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris/ICPC, 2005. pp. 2-3
922   CARVALHO, Direito Penal a Marteladas..., pp. 129-130.
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nharia (conforme a lúcida e alarmante análise de Dieter923). Romper com 
o transcurso dogmático que registra um vazio criminológico, e/ou uma 
farsa tecnocrata em seu lugar é tarefa, mais uma, da ordem do dia. 

A quantidade e a profusão das constatações atingem um tamanho 
número de partículas do sistema, em um tamanho número de frentes, 
níveis e métodos de constatação que seria impossível, no presente mo-
mento, sequer nominar a(s) problemática(s) envolvidas em sua totalida-
de. Desde colonialismos teóricos particulares do próprio saber relativo 
às ciências criminais924, desde a seletividade dos quesitos de criminali-
zação (primária e secundária)925, passando pelo componente exclusivo 
e excludente da própria realidade cultural-punitiva na contemporanei-
dade926 até chegar às raias do processo penal e seus efeitos927 e da chaga 
inafastável do sistema prisional928 no terceiro mundo – a lista de tópicos 
é insuportavelmente infindável.

A verdade é só uma e não pode ser negaceada: é preciso ideologi-
zar a visão que se tem do sistema jurídico-penal para que, justamente, a 
farsa de sua não ideologização primária e discriminatória seja constan-

923   DIETER, Maurício Stegemann. Política Criminal Atuarial. A criminologia do 
fim da história. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de 
Doutor em Direito. Curitiba, 2012. pp. 116-117.
924   Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La palabra de los muertos. Conferencias de 
criminología cautelar. Buenos Aires: Ediar, 2011; e PANDOLFO, Alexandre Cos-
ti. A Criminologia Traumatizada: um ensaio sobre violência e representação dos 
discursos criminológicos hegemônicos no século XX. Rio de Janeiro: Lumen Ju-
ris, 2010.
925   Cf. KARAM, Maria Lúcia. De crimes, penas e fantasias. Rio de Janeiro: Luam, 1991.
926   Cf. WACQUANT, Loïc. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados 
Unidos. 2. ed. Trad. Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 
927   MORAIS DA ROSA, Alexandre. Decisão Penal: a bricolage de significantes. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, especialmente pp. 203 e seguintes. Cf. DIVAN, 
Gabriel Antinolfi. “Discurso, poder e ética na decisão penal”. Direito e Democra-
cia. Canoas: Ulbra, v. 10, 2010. pp. 295-310.
928   Cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão. Causas e alter-
nativas. 4. ed São Paulo: Saraiva, 2011.
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temente desvelada929. Usar a crítica como real esclarecimento para fugir 
da (ou descortinar a) “capacidade mimética do discurso tecnicista” pre-
tensamente alheio à ideologização e evitar, assim, que a índole proces-
sual democrática passe a estar a serviço de uma inversão que sacrifica 
direitos humanos com a desculpa de sua “preservação”930.

Enquanto alguns acreditam que o panorama criminológico é um 
mero compositor de problemas inassimiláveis por uma lógica sistemá-
tica “monolítica” e que segue seu curso imune à constatação desses gra-
ves equívocos, outros se mostram “simpáticos” a esse nível de debate e 
suas bases, sem, contudo, abrir uma verdadeira porta de discussão para 
qualquer mudança temática essencial. É preciso assumir postura diver-
sa: propositiva e consciente do(s) imenso(s) absurdo(s) – e suas terríveis 
consequências empiricamente verificáveis – e tratar de, na medida do 
suportável, levar esses fatores e epistemes em conta ao longo da trama 
do sistema jurídico-penal.

A questão que ora se sobressai é: sabendo da existência dessas má-
culas que transformam o sistema, ele mesmo, em um reprodutor (e, mais 
grave: não raro produtor, primário) de problemas, um sistema criminógeno 
e por vezes puramente criminoso, não é possível fazer essa constatação, 
enfim, agir? Não é possível que o conteúdo criminológico-crítico seja, de 
uma vez por todas, utilizado para questionar a própria aplicação de pre-

929   CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A Criminologia Radical. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris/ICPC, 2006, especialmente pp. 82 e seguintes.
930   “Alicerçados no paradigma moderno, os direitos do homem consistiriam em 
uma espécie de mecanismo que coloca à prova a capacidade de o direito sustentar 
uma barreira contra os avanços da política. A justiça penal reconstrói o delito a 
partir de um efeito catártico (Cordero). Como consequência, a pena, que se esta-
belece em um momento de crise, não raras vezes, é ligada a essa preservação dos 
direitos, muitas vezes das vítimas, outras da sociedade e inclusive do estado. Nesse 
espectro, pode-se afirmar que os direitos humanos são passíveis de inversão, isto 
é, podem ser sacrificados em nome de sua pretensa justificação e preservação. A 
possibilidade da reversão, em se tratando de direitos humanos, diz respeito, so-
bretudo, à capacidade mimética discurso tecnicista adaptar-se aos mais variados 
objetivos e finalidades” (GLOECKNER, Ricardo Jacobsen; AMARAL, Augusto Jo-
bim do. Criminologia e(m) Crítica. Curitiba: Champagnat Editora, 2013. p. 169).
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ceitos relativos a esse sistema e definitivamente esclarecer (ou “revelar”) 
alguns de seus conteúdos para que sejam expiados e transformados?

Dessa maneira, mais uma possibilidade de função-conteúdo para 
a justa causa para ação penal pode residir em um momento/estágio 
de avaliação dessas premissas. Uma espécie de mergulho criminológico 
(mesmo que breve) do operador jurídico atuante no sistema jurídico-
-penal – como sugerem ligeiramente Hassemer e Muñoz Conde931 – para 
evitar o logro, ou ao menos evitar parcialmente os cruéis resultados da 
alienação total. O operador jurídico deve atuar consciente da realidade 
político-criminal onde está inserido e das questões atinentes à interven-
ção que ele vai integrar ou com cuja implementação ele vai colaborar. 

A análise (ou filtro) preambular realizada pelo magistrado – bem 
como as semelhantes análises (ainda que em outras bases, momentos 
e ligadas a outros quesitos) por outros atores e operadores do sistema 
jurídico-penal – não apenas pode como deve ser banhada com o escla-
recimento criminológico. Já é mais do que hora de lançar mão questões 
de ponta e mesmo lugares comuns do pensamento criminológico para 
realizarem operações (legítimas e imprescindíveis) dentro da lógica sis-
temática. Em se tratando de um magistrado (na empiria) visivelmente 
patriarcal e patrimonialista – conforme a incisiva constatação e os re-
tumbantes dados do trabalho de Carolina Costa Ferreira932 – tal qual se 
verifica no Brasil, a urgência em traduzir, identificar e minar os second 
codes é maior ainda: tarefa para uma visão político-criminal (ou políti-
co-processual) que se torna lúcida a golpes criminológicos: “palavras” 

931   HASSEMER, Winfried; MUNÕZ CONDE, Francisco. Introducción a la crimi-
nología y al derecho penal. Valencia: Tirant lo Blanc, 1989. p. 28.
932   “Como qualquer discurso, o second code pode ser facilmente detectado, em 
alguns casos, ou permanecer nas entrelinhas, em outros. O discurso no sistema 
penal é feito de palavras e silêncios. Em algumas vezes, o excesso de palavras num 
discurso pode significar mais do que o próprio sentido das palavras concatena-
das; em outros casos, o silêncio e a interpretação “dura” da lei podem trazer, por 
seu turno, outras duras decisões” (FERREIRA, Carolina Costa. Discursos do Siste-
ma Penal. A seletividade no julgamento dos crimes de furto, roubo e peculato 
nos tribunais regionais federais do Brasil. Curitiba: Editora CRV, 2013. p. 52).
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e “silêncios” que visam fugir ao controle “alfandegário” para instaurar, 
reforçar e fortalecer uma logica que não ousa dizer seu nome.

O “custo” (não apenas financeiro, mas “humano”) da intervenção 
estatal na esfera de relações e interesses, deflagrando a intromissão da 
teia social ou política pela política criminal e seu elemento mais invasivo 
(o sistema jurídico-penal) precisa ser medido. É preciso que se tenha em 
conta toda uma série de bases de raciocínio e previsões quanto a esse 
visível impacto. Não se pode acreditar que nessa quadra histórica um 
operador jurídico ao realizar seu ofício não tenha em mente essa série 
de questões desveladas pelos saberes criminológicos de cunho crítico, 
nem possa ignorar a aplicabilidade (mesmo que, por vezes, limitada) de 
seu conteúdo – Lyra Filho há muito avisara933. O caráter parcial e obtuso-
934do sistema deve ser levado em conta (mormente pelas agências usual-
mente responsáveis por uma atuação que configura o labelling approach 
enquanto “profecia que cumpre a si mesma”), bem como também se deve 
levar em conta um combate radical ao formalismo que barra a “conta-
minação” sistemática com dados de realidade935 assumidamente confor-
mados desde um saber que traz muito de política desde sua gênese.

933   “Os criminalistas, salvo algumas raras exceções, mostram-se pouco familia-
rizados com o que se vem realizando, na filosofia jurídica e até na teoria geral 
do direito” (LYRA FILHO, Roberto. A criminologia dialética – Série “Arquivos do 
Ministério da Justiça”. Brasília: Ministério da Justiça, 1997. p. 71).
934   “La inevitable selectividad operativa de la criminalización secundaria y su preferente 
orientación burocrática (sobre personas sin poder y por hechos burdos y hasta insigni-
ficantes), provoca una distribución selectiva en forma de epidemia, que alcanza sólo a 
quienes tienen bajas defensas frente al poder punitivo y devienen más vulnerables a la 
criminalización secundaria, porque (a) sus personales características encuadran en los 
estereotipos criminales; (b) su entrenamiento sólo les permite producir obras ilícitas tos-
cas y, por ende, de fácil detección; y (c) porque el etiquetamiento produce la asunción 
del rol correspondiente al estereotipo, con lo que su comportamiento termina correspon-
diendo al mismo (la profecía que se autorrealiza). En definitiva, las agencias acaban 
seleccionando a quienes transitan por los espacios públicos con divisa de delincuentes, 
ofreciéndose a la criminalización -mediante sus obras toscas — como inagotable mate-
rial de ésta” (ZAFFARONI; ALAGIA; SLOKAR, Derecho Penal…, p. 10).
935   LYRA FILHO, A criminologia dialética..., p. 79.
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É preciso que o operador jurídico (sobretudo o magistrado) tenha 
consciência que é seu poder e sua responsabilidade, entre outras, a de “des-
fazer” o caráter da estigmatização, uma vez que ele, se não pode (mais 
uma vez se deixa claro) “ignorar” programações sistemáticas e normas 
do âmbito onde está inserido, possui “margem de liberdade” para esca-
par de “subsunções automáticas” nessa esteira936, conferida pela própria 
lei e pelo próprio paradigma constitucional-democrático: “es el juez penal 
(Ministerio público, etc.), y no la ley penal vigente, quien decide en última 
instancia y en el caso concreto si se impone o no el estigma ‘criminal’“937.

Desse modo, e diante da questão da verticalidade da intervenção 
político-criminal praticada, fundamentalmente do ingresso ou não de 
um fato/relação social/interesse para passar a ser gerido dentre o sistema 
jurídico-penal, é também tarefa de análise pelo viés de uma “justa” causa 
para a existência de uma ação penal a crítica criminológica em si. Uma 
avaliação do ponto de vista da criminologia – diretamente uma ponde-
ração crítica quanto à valoração ideológica da(s) norma(s) em discussão 
e da atuação do próprio sistema – deve estar em pauta sempre que qual-

936   “En efecto, la tesis de la atribución sólo es plausible, cuando el agente del con-
trol social formal que realiza la atribución, especialmente el juez penal, tiene po-
sibilidad de dejar de hacerla. Cuando no tiene esta posibilidad, es decir, cuando 
está estrictamente vinculado a reglas de adscripción, son las reglas mismas las 
que imponen al afectado el signo “‘criminal’” dentro de un orden igualitario y ju-
rídico. Si las agencias del control formal funcionaran sólo como “‘máquinas au-
tomáticas de subsunción”’, como simples prolongadores de las leyes penales en la 
realidad, sólo podría hablarse de ejecución de la ley, pero no de estigmatización, 
atribución o selectividad según el estrato social. Pero en las más modernas teorías 
jurídicas y metodológicas  existe acuerdo en que la ley no permite una subsunción 
automática, sino que de hecho deja al aplicador de la misma grandes márgenes 
de libertad, incluso en aquellos países en los que impera el mandato de certeza, 
como consecuencia del principio de legalidad recogido en los textos constituciona-
les” (HASSEMER; MUÑOZ CONDE, Introducción a la criminología y al derecho 
penal…, pp. 60-61).
937   HASSEMER; MUÑOZ CONDE, Introducción a la criminología y al derecho 
penal…, p. 61.
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quer agente do controle formal (e mais especialmente o magistrado) se 
depare com a possibilidade de legitimar ou não o intervencionismo estatal.

4.3.4  PERSPECTIVA SOCIOFILOSÓFICA: (RE)DESCOBRIR O DIÁLOGO “IMPREVISÍVEL”

Se as críticas a qualquer movimento direcionado para a autocom-
posição ou mesmo para o caráter circunstancial das relações sociais 
(para além da gestão estatal-jurisdicional) fossem exclusivamente me-
todológicas, o debate proposto teria outras direções.

O problema reside no fato de que muito do que se critica e repe-
le no que diz respeito a um questionamento da função jurisdicional se 
atém à questão do medo e da ideia reticente quanto a qualquer possibi-
lidade inovadora e emancipatória. Ainda há atrelar (para o bem e para o 
mal) em muitas das verdades absolutas de um contratualismo que triun-
fou por hipótese, e que se cristalizou enquanto receio frente a apostas 
malfadadas. O “medo”, como para Pastana, aqui, é sem dúvida o extrato 
de uma exteriorização cultural que desencadeia transformações e se as-
senhora de uma forma hegemônica de se fazer “política”938.

Há em pauta, obrigatoriamente em pauta, uma perturbadora 
constatação:

Contrariando o que se aprende nas primeiras linhas dos tradi-
cionais manuais, Zaffaroni ensina que formas de evitar o dano 
ou repará-lo (que hoje se aproximam do direito administrativo 
ou civil) é que são universais – o poder punitivo nasce da pro-
pensão das sociedades à hierarquia e seu interesse na coloniza-
ção [...] Há divergências também quanto à convicção de que o 
direito penal sempre existirá. A Verdade é que não houve tempo 
ou lugar em que tivesse gerado uma resposta eficiente contra a 
criminalidade. Não descobrimos como poderia ser uma socie-
dade moderna e complexa sem direito penal, mas não estamos 
autorizados a abandonar por completo a busca de outros meca-
nismos menos tensos, invasivos e cruéis. E, neste caminho, ao 
menos nos guiar em um sentido de minimizar as suas mais dele-
térias consequências – como a de criar imensas populações de 
encarcerados torturados ou mortos em seu nome939.

938   PASTANA, Cultura do Medo..., pp. 91-94.
939   SEMER, Princípios Penais no Estado Democrático..., p. 8.
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Já tarda o momento de se partir para uma nova visualização da or-
dem jurídica. Uma visualização que talvez precise conviver com a traumá-
tica opção de se perceber que a opção de adoção do modelo contratual para 
justificar o controle estatal parte de pressupostos carentes de revisão.

Contrariamente ao que nós modernos estamos habituados a re-
presentar-nos como espaço da política em termos de direitos do 
cidadão, de livre-arbítrio e de contrato social, do ponto de vista 
da soberania, autenticamente politica é somente a vida nua. Por 
isto, em Hobbes, o fundamento do poder soberano não deve ser 
buscado na cessão livre, da parte dos súditos, do seu direito na-
tural, mas, sobretudo, na conservação, da parte do soberano, de 
seu direito natural de fazer qualquer coisa em relação a qualquer 
um que se apresenta então como direito de punir940.

A ficção do “contrato social” mascara a existência de uma realidade 
de exercício, conservação e dinâmica de poder que não se coaduna em esti-
lo adotado com a racionalidade das bases políticas mansamente aceitas. É 
preciso que se investigue os contornos reais de uma “vivência” estatal que 
fora mal interpretada – ou dissimulada – no sentido de que a verdade crua 
da hipótese hobbesiana nada mais é do que a constatação de que o “Estado 
de natureza” não é nem pode ser um momento hipotético verificado antes 
da constituição da “cidade” enquanto si própria, mas o é nela e com ela941.

Não custa lembrar, com Pashukanis, que o engodo segue reprisado, 
cotidianamente, em teorizações que procuram esconder a matriz oculta 
ou real fundamentação jurídico-estatal (especialmente jurídico-penal) 
em detrimento da fábula hipotética do contratualismo: “A origem do direi-
to penal está historicamente ligada ao costume da vingança sangrenta. Estes 
dois fenômenos estão, indubitavelmente, muito próximos geneticamente”942.

940   AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Trad. Henri-
que Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. p. 113.
941   AGAMBEN, Homo Sacer..., p. 112.
942   “[...] No que concerne às chamadas penas públicas, elas foram introduzidas de início, 
principalmente, por causa de considerações de ordem fiscal e serviram para alimentar 
os cofres dos representantes do poder. ‘O Estado, diz a propósito, Maine, não exigia do 
acusado uma multa pelo prejuízo que supunha ter-lhe sido causado; mas exigia somente 
certa parte da indenização devida à vítima, como uma espécie de compensação pela 
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Quando se puder assumir as bases de que a “ordem estatal” não 
nega a(s) barbárie(s) em essência, mas, sob um ponto de vista, as legi-
tima, o panorama sofrerá sua mais brusca alteração de rota. E a visão 
de “estado” passará de gradientes de problematização que esbarram 
no limite máximo de uma constatação de “mal necessário” em acepção 
“crítica” para um real questionamento de suas legitimidades e raios de 
atuação. Oxalá que chegue o dia.

Em resumo: a cultura ocidental colocou suas fichas (e segue colo-
cando) no alarmismo hobbesiano firme na premissa de que é a existência 
de gestão relacional que nos impede do arbítrio do egoísmo e da destrui-
ção mútua – como leciona o próprio Freud em sua versão psicanalítica e 
filosófica para o contratualismo moderno943. O pessimismo em relação à 
própria civilização é marca indelével que ultrapassou fronteiras tempo-
rais e se enraizou definitivamente ao longo do século XX, calcificando ba-
ses interpretativas e padrões políticos e culturais até os presentes dias944.

perda de tempo e pelos seus serviços’’” (PACHUKANIS, Evgeni Bronislavovich. Teoria 
Geral do Direito e Marxismo. São Paulo: Acadêmica, 1988,  pp. 118-121).
943   “O elemento de verdade por trás disso tudo, elemento que as pessoas estão tão dis-
postas a repudiar, é que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas 
e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas; pelo contrário, são criaturas 
entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa quota de agressivi-
dade. Em resultado disso seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante potencial 
ou um objeto sexual, mas alguém que os tenta a satisfazer sobre ele sua agressividade, 
a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem 
o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, 
torturá-lo e matá-lo. Homo homini lúpus“ (FREUD, Sigmund. O Mal-Estar na civiliza-
ção. Trad. José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 2003. p. 67).
944   “De acordo com Freud, a inclinação para a agressão poderia ser encontrada em 
toda a humanidade, e se constituía no principal fator que perturbava o relaciona-
mento com o próximo, forçando a civilização a um elevado dispêndio de energia para 
reprimir os instintos agressivos do homem. Por mais que Freud tentasse estabelecer 
uma certa disjunção entre a natureza agressiva do homem e a civilização, tentando 
poupá-la do mal-estar na cultura, suas palavras não parecem ecoar qualquer tipo 
de otimismo em relação à própria civilização” (ARMANI, Carlos Henrique. “O front 
como experiência da temporalidade: crise da civilização, falência representacional 
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Esse visível receio frente à gestão não regulada por uma enti-
dade superior ( jurisdicional) que em seu exercício político funde ho-
rizontes místicos945, religiosos946, psíquicos947 tem um componente 
oculto que perpassa a racionalidade ocidental alimentada tanto pela 
raiz moderna quanto insuflada pelas inseguranças cotidianas típicas 
de nossa era: o medo do encontro (com o outro).

Mais jogos de cena e variações em torno da já inarredável consci-
ência de que os panos vieram ao chão, sendo desvelados interesses há 
muito defendidos sob a forma falsária de teoria política: jogos, em rea-
lidade, de poder político bruto, que são aceitos pacífica e mansamente 
por construções filosóficas que por vezes não conseguem mais do que 
servir de pobre mortalha, e sobrevivem em procedimentos simbióticos 
(ou parasitários). Festeja o imaginário que se ilude com força, com con-
vicção, até o desvelar da nudez do “rei”:

Além disso, ao lado da pena pública como fonte de rendi-
mento, aparece bem cedo a pena como meio de manter a 
disciplina e defender a autoridade do poder clerical e militar. 
Sabemos que na Roma antiga a maior parte dos delitos gra-

e alteridade”. In: GAUER, Ruth M. Chittó (Org.). Estudos Ibero-Americanos. Edição 
Especial, n. 2, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. p. 93.
945   GARAPON, Antoine. Bem Julgar: Ensaio sobre o ritual judiciário. Tradução de 
Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Piaget, 1999. p. 86.
946   “Come ogni rito, il processo appartiene a una sfera artificiale, separata dal flusso micros-
torico quotidiano (Max Weber discrive queste discontinuitá com l'aggetivo “ausseralltägli-
ch”), anzi la genera; gli spettatori se ne accorgono: avengono cosi fuori  dal solito mondo. Ma 
è illusione scenica: parti, giudice, testimoni, sono persone di carne ed ossa, legate al tessuto 
profano locale, carichi delle rispettive storie private; le toghe (equivalenti a maschere) non 
aboliscono lo spazio-tempo profani“ (CORDERO, Procedura Penale..., p. 152).
947   “Na relação com a comunidade, o juiz representa, no inconsciente das pessoas, 
a figura do pai. Evidente que o juiz, enquanto regra, aceita/assume esta figura. Ele 
é aquele que pune, repreende, autoriza o casamento, determina a separação con-
jugal, distribui os bens. A comunidade, quando não consegue resolver seus proble-
mas, busca socorro na figura do pai/julgador” (CARVALHO, Amilton Bueno de, 
“O Juiz e a Jurisprudência: um desabafo crítico”. In: BONATO, Gilson (Org.). Ga-
rantias Constitucionais e Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 9).
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ves eram, simultaneamente, delitos contra os deuses. Deste 
modo, por exemplo, uma das principais violações do direito 
para o proprietário de terras, o deslocamento mal-intencio-
nado dos marcos dos terrenos, era considerado, por toda an-
tiguidade, como um delito religioso, sendo, por esse motivo, 
a cabeça do culpado oferecida aos deuses. A casta dos sacer-
dotes, que aparecia como guardiã da ordem, não perseguia, 
contudo, somente um interesse ideológico, mas também um 
interesse material bastante sólido, já que, em tais casos, os 
bens do culpado eram confiscados em seu benefício948.

Pensar uma ética do ponto de vista do encontro é recusar disfarces 
e engodos que procuram “amenizar” o impacto e o choque da alteridade 
própria e inapreensível desse genuíno contato949. E o outro da realidade 
inapreensível surge diante de nós (o “mesmo”) como qualquer coisa, me-
nos como uma promessa de estabilidade, menos como uma garantia de 
convergência. O outro vem “outramente” no encontro livre de amarras, 
no diálogo não orquestrado, e por isso não se submete a representações 
racionais frutos de esquemas amenizantes, causando, assim, o “trauma” 
e o desassossego950. É preciso romper com esse verdadeiro produto con-
temporâneo simbolizado por um “período onde o contato humano deve 
ser comedido e pensado como quem anda por uma trilha de cobras”, onde 
a existência resta recoberta por uma “massa burocrática” lapidada por 

948   PACHUKANIS, Teoria Geral do Direito e Marxismo..., p. 122.
949   “O pré-requisito para qualquer ética verdadeira – não credora da chancela 
ontológica-neutralizante para existir e que não necessita, assim, hipotecar suas 
consequências mais radicais – constitui-se, dessa forma, no estabelecimento pré-
vio de uma base ética de inteligibilidade da realidade, como já sugerido. A ética 
como filosofia primeira significa: todo o contato com a realidade, toda interpreta-
ção desta realidade e todas as possíveis interpretações desta realidade se dão eti-
camente, onde o contato e a ação éticos substituem o conhecimento classificador 
tradicional e podem vir a fundamentar um conhecimento sobre bases absoluta-
mente novas, com outro sentido” (SOUZA, Ricardo Timm de. Totalidade & Desa-
gregação. Sobre as fronteiras do pensamento e suas alternativas. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1996. pp. 123-124).
950   PINTO NETO, Moysés da Fontoura. O rosto do inimigo. Um convite à descons-
trução do Direito Penal do Inimigo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 183.
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excessivos cuidados951. As eclosões relacionais que não são mediadas 
pela padronização vertical muitas vezes se escoram de um modo lúdico 
ou artístico que extrapola as fronteiras do desvio como um grito de so-
corro da espontaneidade – e não à toa o lema da faixa que o movimento 
Reclaim the Streets estendeu ao “bloquear” para uma “intervenção” artís-
tica uma autoestrada nos arredores de Londres era: “A sociedade que su-
prime todas as aventuras produz a abolição da única aventura possível”952.

Entra em pauta a lógica processual, na acertada visão de 
Gloeckner e Amaral953, como uma “heterotopia linguística”, uma “lei” que 
se apresenta como labirinto e impele a ausência de reais diálogos: lem-
brando, sempre, que n’O processo de Kafka (exemplo trivial), o brado não 
é por “mais garantias” ou por uma “citação válida”, e sim por uma fuga 
ao desespero da burocracia moderna (da própria modernidade, em últi-
ma análise) naquilo em que ela arrasa a condição humana.

Percebe-se no caráter de “inafastabilidade” da jurisdição defendido 
por muitos nada mais do que esse componente de receio (ou medo, pura 
e simplesmente) em relação às possibilidades férteis (e, por outro lado, 
inexploradas e desconhecidas) que podem exsurgir do encontro em si. 
Uma exposição livre de amarras e ausente de uma regulação vertical. Uma 
gestão relacional puramente social e o menos possível ligada a elementos 
que informam o direcionamento das “regras” do encontro e projetam com 
segurança seus resultados. Um embuste que ao mesmo tempo renega (a) a 
natureza social – mundana – do conflito e a necessidade/objetivo de lidar 
com ela, (b) o caráter de fim superior que possa haver no próprio mecanis-
mo jurídico-estatal: manutenção da “ordem” (ou de uma específica ordem) 
que se refestela na maré em que, ao mesmo tempo, são inibidas suas pos-
sibilidades de verdadeira emancipação954. O “imaginário autoritário” que 

951   LINCK, José Antônio Gerzson. “Malandro quando morre vira samba: Cri-
minologias marginais de Madame Satã a Mano Brown”. In: CARVALHO. Salo 
de; LINCK, José Antônio Gerzson; MAYORA, Marcelo; PINTO NETO, Moysés da 
Fontoura. Criminologia Cultural e Rock. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 13.
952   FERRELL, “Tédio, Crime e Criminologia”..., p. 341.
953   GLOECKNER; AMARAL, Criminologia e(m) Crítica..., pp. 164-165.
954   “Desde que a burguesia firmou-se como uma classe dominante, o passado re-
volucionário do direito natural desperta nela apreensões e as teorias dominantes 
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permeia o sistema trata – em última análise e em sua cartilha principal 
– de cooptar e esterilizar as possibilidades emancipatórias.

Se não se pode – como já fora aqui admitido – prescindir to-
talmente da esfera jurisdicional sem cometer incongruências políti-
co-constitucionais nem assumir alguns resultados nefastos de sua 
supressão, é tolo negar, do mesmo modo, que é necessário seguir igno-
rando que ela traz uma carga de dificuldades que por vezes superam as 
vantagens de sua adoção. 

A gestão verticalizada usada fora dos ditames de extrema ratio é 
nociva para a seiva social: procura exterminar o imprevisível (plano de 
contenção emergencial da unsicherheit) e manter um dado de ordem 
à custa de artificializar e tecnicizar as relações humanas ali discuti-
das, ao ponto de devolver um produto confrafeito e praticamente irre-
conhecível, em certos casos: uma “trajetória de embotamento”955, para 
Ferrell, voluntariamente percorrida, na direção da institucionalização 
do tédio e na oficialização da fuga de todo e qualquer  episódio impre-
visível e incalculável como tática de (sobre)vivência.

Goffman já ensinou que a subjetividade do sujeito se constitui, 
em grande parte, somando ao que ele genuinamente é – ou pensa ser 
– aquilo que a esfera de relação social com os outros o faz crer que é 
e/ou o estimula a ser956. Os choques traumáticos vivenciados a partir 
do encontro (tangencial ou mesmo frontal, opositor) com as raciona-
lidades exclusivas do(s) outro(s), o “modus vivendi” diversificado, a au-
sência de nivelamento social, ideológico, político, espacial que constitui 
o mundo pós-moderno é constituinte, igualmente, do nosso ser (nesse 
próprio mundo). A ausência de certas seguranças (tal tranquilizantes de 

apressaram-se em deixar de lado essa doutrina, do direito natural [...] Contudo, o 
mais singular é que a teoria jurídica do Estado que substituiu a teoria do direito 
natural e que repeliu a teoria dos direitos inatos e inalienáveis do homem e do 
cidadão, ao denominar-se teoria “‘positiva”’, deforma tanto quanto a realidade 
efetiva” (PACHUKANIS, Teoria Geral do Direito e Marxismo..., p. 99).
955   FERRELL, “Tédio, Crime e Criminologia”..., p. 344.
956   GOFFMAN, Erving. A representação do Eu na Vida Cotidiana. 8. ed. Trad. Maria 
Célia Santos Raposo. Petrópolis: Vozes, 1999, especialmente p. 230 e seguintes.
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ocasião) anima a experiência e é o que em última análise possibilita o 
trânsito das etapas da vida e da convivência.

É lógico que há um espectro da vida pública que clama pela neces-
sidade, muitas vezes, de uma regulação cogente (vertical) de muitos as-
pectos da interação social cotidiana e isso tem seu teor garantido de le-
gitimidade para com o uso de regramentos políticos (em sentido amplo) 
e mesmo político-criminais, em vários casos. Não se pode deslegitimar 
certas instâncias de controle sem deixar em seu lugar – teoricamente – 
ao invés de espaços de vácuo sociopolítico, alguma proposta concreta, 
melhor e menos pesarosa que a rechaçada. Justificado, em muito, o re-
ceio dos (por exemplo) juristas em abrir mão de parcela da ritualística 
processual “tradicional” (representação perfeita de um desses modelos 
de gestão aqui referidos – por todos os aspectos): o “processo” formal, 
não obstante as dificuldades que possa comportar, é âmbito por exce-
lência de garantias democráticas necessariamente observáveis pelo es-
tado, podendo ter esse caráter comprometido em caso de abandono das 
formalidades rituais de estilo em prol de modalidades diversas957.

Porém não pode ser admitida uma estagnação que parece pres-
cindir de revisões que, mais do que “periódicas”, constituem a própria 
essência do sistema operacional assumido. Não há como conceber uma 
sistemática de controle social e de regulação política inteiramente reclusa 
frente à vida que transborda e impassível de modulações e adaptações (e 
mesmo reparos) relativas a valores que se alteram e recondicionam.

Poder-se-ia assumir aqui várias frentes de crítica à representati-
vidade política minguada dos sistemas tradicionais de controle vertical 
nessa quadra histórica, mas existe uma necessidade de se ater ao pon-
to nuclear da pesquisa ora em curso. Dessa maneira, as análises se vol-
tarão especialmente para a vertente que engloba as agências e atores 
que informam o sistema jurídico-penal vigente e atuante. Desse modo, 
prossegue-se nessa digressão.

Uma apaixonada defesa do establishment processual penal em sua 
configuração atual parece ignorar, pelo próprio receio da ausência da ver-

957   AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de.  Informalização da Justiça e Controle So-
cial. Estudo sociológico da Implantação dos Juizados Especiais Criminais em 
Porto Alegre. São Paulo: IBCCRIM, 2000. p. 55.
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ticalidade, dados fáticos/históricos patentes, como singelamente expõe 
Sica: “a punição irracional, o castigo e a violência punitiva, enquanto carac-
terísticas principais da reação penal, apenas infundem nos cidadãos o ideal 
de sofrimento como dado essencial de justiça e avolumam a própria violên-
cia que os oprime”958. Os modelos verticais de controle reafirmam cotidia-
namente um verdadeiro compromisso (“profissão de fé”) em mecanismos 
de adjudicação959 enquanto “resposta” solipsista para as próprias críticas 
a eles passível de ser manejada. Como pontua Semer, o “novo liberalismo” 
– um disfarce chinfrim para uma visão reacionária de mundo, “se interpõe 
como obstáculo a emancipações de qualquer espécie”960. 

Estranho choque involuntário de proposições que formam “cara-
puça” ótima para usar elementos de Guasp (e seu direito “traduzindo” a 
sociologia) de forma mesquinha, sob o governo da ilusão de uma juris-
dição “imparcial” e de um solapar dos reais interesses envolvidos, sem 
qualquer traço de arrependimento ou culpa, pelo abraço aos interesses 
assumidamente artificiais: “A abstração do “interesse público” lesado 
apoia-se na figura perfeitamente real da parte lesada, que participa no 
processo, seja pessoalmente ou por intermédio de um representante, atri-
buindo, assim, uma significação viva a esse processo”961.

958   SICA, Leonardo. Justiça restaurativa e mediação penal. O novo modelo de 
justiça criminal e de gestão do crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 4.
959   “No que respeita ao estilo decisório e em articulação com os poderes do deci-
sor, é costume distinguir entre decisões mini-max e de soma-zero. As primeiras 
procuram maximizar o compromisso entre as pretensões opostas de modo a que 
a distância entre quem ganha e quem perde seja mínima e, se possível, nula. As 
decisões soma-zero, ou decisões de adjudicação, são aquelas que maximizam a 
distinção e a distância entre a pretensão acolhida e a pretensão rejeitada e, por-
tanto, quem ganha e quem perde” (SANTOS, Boaventura de Souza. “Os Tribu-
nais nas Sociedades Contemporâneas”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
v. 11, n. 30, fev./96. p. 24.
960   SEMER, Princípios Penais no Estado Democrático..., p. 22.
961   “Esta abstração encontra, além disso, uma encarnação real na figura do procura-
dor público mesmo em casos nos quais não há realmente vítimas e onde é somente 
a lei que ‘protesta’” (PACHUKANIS, Teoria Geral do Direito e Marxismo..., p. 126).
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Ocorre que há duas proposições que precisam de destaque e, so-
bretudo, enfrentamento: (a) uma noção consciente de si do próprio exer-
cício interventivo estatal (em todos os graus) quanto à prejudicialidade 
que vem acoplada – sempre – ao controle vertical e, (b) relativamente 
de modo especial à jurisdição penal, a consciência de que a realidade de 
“violação de interesses” e um abalo relacional no seio comunitário (por 
mais precário e incipiente que esse seja ou esteja) precedem a categori-
zação jurídico-penal de um “evento”962.

Há uma concepção jurídico-política e processual penal do encon-
tro (diretamente ligada com o abandono dos receios em torno do fim 
da passividade dos sujeitos da relação como dogma legal963), que pre-
cisa ser avaliada em conjunto (sempre) com uma concepção social e 
filosófica do encontro, para fins de jamais deixar de perseguir o cerne 
substantivo de uma justiça que extrapola formatações pobres de ordem 
instrumental (e assim negam precipuamente o seu próprio conteúdo):

A questão da justiça, assim, não se sincroniza jamais; ela es-
capa ao momento que plenificaria sua realização, porque ela 
não se subsume no conceito e, sim, se dá no decorrer do tem-
po. É daí que advém a paradoxalidade do paradoxo, se assim 
podemos dizer: do fato de que a mera ideia de síntese, no que 
diz respeito à questão da justiça, não suporta o acontecimen-
to, ou não acontecimento – da justiça efetivada. As questões 
da justiça exigem em todos os seus termos, momentos e for-
mas, a refundação de si mesmas, como se fosse a “primeira 
vez” que ocorrem no espectro da realidade964.

É preciso – tal ato “de resistência” – explorar o caráter do encontro a 
fim de o parafuncionalizar: torná-lo esguio a disciplinas e permitir um le-
que maior de possibilidades e efeitos do(s) contato(s) social(s) advindo(s).

962   PINTO, Renato Sócrates Gomes. “Justiça Restaurativa – Um Novo Cami-
nho?”.  Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal. Porto Alegre: Síntese, v. 
8, n. 47, dez./jan. 2008. p. 191.
963   PALLAMOLLA, Raffaella da Porciúncula. Justiça Restaurativa: da teoria à 
prática. São Paulo: IBCCrim, 2009. pp. 55-56.
964   SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos. Dignidade humana, digni-
dade do mundo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 99.
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Desse modo, como caráter suplementar, é possível pensar em 
uma avaliação da justa causa para a ação penal como – também – um 
meio de questionamento “lato senso” do intervencionismo vertical: um 
questionamento do ponto de vista da pedagogia da não intervenção. 
Um questionamento que vise vivificar a intervenção vertical como meio 
não apenas excepcional, mas como via rigorosa que deve ser evitada 
quando toda e qualquer possibilidade de solução horizontal relativa à 
autogestão social não for suficiente.

Uma avaliação de o quanto o paternalismo jurisdicional impede/
anula ou desestimula os impactos cotidianos (traumáticos, porém sau-
dáveis, em certa medida) das diuturnas intromissões relativas às expec-
tativas sociais e mesmo jurídicas da esfera de direito dos cidadãos. É 
preciso reeducar jurídico-politicamente uma esfera social que nasceu, 
vive e (no atual curso) será superada sem qualquer chance de buscar 
tanto novas propostas para as resoluções de seus conflitos como tam-
bém de perceber novas sensibilidades a partir de novas vias de solução. 
E é preciso mudar a rota (de colisão) dessa inebriante ilusão de que a 
“presença” jurídico-estatal ajuda a neutralizar os valores em jogo a gol-
pes de “justiça”, uma vez que ela existe em muito para, nem um pouco 
veladamente, afirmar a desigualdade:

O direito tem uma função que somente é desvendada pela 
análise das relações sociais e seu desenvolvimento histórico. 
Falar em discricionariedade quando, na verdade, há determi-
nações necessárias, há um sentido e uma finalidade das for-
mas jurídicas, sobre não ser conhecimento, também cumpre 
a função de envolver em sombras a natureza do estado de di-
reito, tomar a aparência do fenômeno como realidade; o que 
também é útil para o domínio das forças sociais beneficiárias 
da estrutura, como mistificação ideológica. Não é ele que or-
ganiza a sociedade nessa perspectiva estrutural. É a estrutura 
que gera o direito [...] Isto não pode ser desconsiderado, como 
também fazem os pós-positivistas, ignorando a dimensão do 
domínio de classe que se oculta nessas formas para tentar a 
todo custo ver uma conexão com a moral. Isto também misti-
fica a função das formas jurídicas e do Estado965.

965   FELIPPE, Direito e Moral..., p. 42.



525

CAPÍTULO 4

Não se pode – pela custa do medo de uma proteção deficiente – ges-
tar e educar uma sociedade de indivíduos que se orgulhem de ser encapsu-
lados e que não consigam exercer qualquer tipo de tolerância ou vivenciar 
qualquer tipo de abalo na sua estrutura básica/prometida de direitos, in-
teresses e salvaguardas. A expansão penal (e sua conformação “proces-
sual”) trabalham, nesse sentido, como uma máquina de tolher diálogos, 
confrontos positivos, descobertas e alternativas: diante de uma juridici-
dade que visa a tudo abarcar, e não refuga nenhum tipo de controvérsia 
como excluída de sua competência, engessados estão vários elementos da 
vida em si e paralisados estão os ambientes de trocas culturais.

É lógico que todo um critério igualmente valorativo no que diz 
respeito aos direitos lesados, aos interesses envolvidos, aos bens prote-
gidos e às situações com um nível de conflitividade problemático já fo-
ram objeto do estudo, da reflexão e da(s) vontade(s) político-criminais 
do legislador. Não se busca uma espécie de “arbítrio” relativo a aquilo 
que “pode” ou não ser alvo da apreciação das instâncias de controle (so-
bretudo da instância jurisdicional, a qual o acesso – ao menos primei-
ramente – não pode sofrer limitações conforme opção constitucional).

É inegável, contudo, que o revisar das categorias merece um cons-
tante (re)descobrir apoiado na insistência de um critério de justiça que 
não se deixa apreender e de uma realidade social que não para de se mo-
vimentar. É preciso considerar o fator de aprendizado a ganhar estímulo 
com uma esclarecida e ousada recusa da verticalidade. Nesse aspecto, 
a não atuação dos integrantes das agências de controle, em todos os 
níveis, não é uma paródia grevista nem muito menos uma rebeldia pue-
ril a ser institucionalizada teoricamente. É algo que está carregado um 
sentido político, social e filosófico. 

Como no certeiro exemplo de Jacobs, uma realidade gerida a partir 
de seus próprios meios tem importantes lições para legar em contribuição 
a uma ideia massiva de “controle” vertical como sinônimo de “intervenção 
necessária e legítima ou como antônimo de “caos desgovernado”: há uma 
“rede intrincada, quase inconsciente, de controles e padrões de comportamen-
to espontâneos” que funciona em paralelo a todo e qualquer incremento de 
“controle” oficial. E a ordem jurídica não pode sequer negar sua existência e 
funcionalidade, quanto mais querer substituí-la, justapô-la ou, equivocada-
mente, esvaziá-la. Na premissa da autora, aliás, não raramente as tentativas 
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de “controle” vertical-estatal dos fatos cotidianos (sumamente questões que 
interessariam a alguém que divague sobre política criminal) que permeiam 
esse turbilhão genuíno e (mesmo inconscientemente) fruto de autogestão 
ultrapassam em poderio e efetividade os próprios meios “institucionais”966.

O estado, enquanto centralizador que é e nasceu para ser, deve 
permitir-se atuar gerindo, controlando, direcionando, apenas nos rigoro-
síssimos casos em que assim é chamado por estupenda necessidade. Mas 
isso não é o suficiente: nada impede que, em dupla via, esse mesmo estado 
verticalizante não possa se propor a forçar em sentido contrário os limites 
interventivos para que (respeitando valores inclusive constituintes de sua 
essência, como a dignidade da pessoa humana), eles sejam constritos e 
recortados conforme a vitoriosa ausência de necessidade interventiva967. 
Por que não pensar em uma atuação político-criminal negativa, fundada 
nesse sentimento, que ao invés de deglutir interesses, relações, direitos e 
sentimentos, não faça o movimento contrário para estimular e encorajar 
o cidadão a alargar alguns de seus conceitos relativos a esses cânones?

Quanto à necessidade de eficácia e efetivação pelo estado e via jurídi-
ca de uma série de conquistas e direitos fundamentais, ninguém pode opor 
qualquer dúvida. A tarefa parece ser a de buscar uma barreira ou meio de 
filtrar qualitativamente não o acesso, mas a necessidade de acesso. Criar cons-
ciência de que há uma instância de responsabilidade não político-estatal (ou 
político-criminal) como alternativa ou oportunidade primeira, mas, ao con-
trário. A instância primeira é vivenciada no cerne da coletividade. Não é po-
lítica (estatal), não clama de forma precípua por “gestão”. É a vida em si, com 
seus encontros, conflitos e traumas que precisam ter a proteção estatal como 
cobertura de segurança, mas não precisam (nem devem precisar) de uma 
gestão constante que procura comandar o curso dos acontecimentos em sua 

966   JACOBS, Morte e Vida de Grandes Cidades..., p. 32.
967   “A intervenção abusiva do direito penal comprime a dignidade humana, considerando 
os valores que, em primeiro plano, são sustentados pela constituição. Romper a liberdade 
por questões que podem ser resolvidas em outras esferas seria, além de desproporcional, 
desnecessário. De outra parte, no estado democrático, o direito penal deve estar necessa-
riamente em segundo plano, havendo, no jogo da democracia diversas outras formas de 
solução de conflitos: a política, mediada pela liberdade de expressão, pelos partidos, pela 
vida sindical, etc.” (SEMER, Princípios Penais no Estado Democrático..., p. 55).
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totalidade, na qual um espaço público esvaziado necessite se escorar a todo 
instante, sem jamais conseguir caminhar sozinho e ausente de ingerências.

Pensar – do ponto de vista político-criminal – uma justa causa 
para a ação penal é pensar conjuntamente em uma análise critica da 
própria intervenção penal estatal, do ponto de vista de friccionar a socie-
dade para que a convivência e os valores comunitários a ser reforçados 
encontrem respostas por si, em uma das tarefas mais verdadeiramen-
te democráticas que o sistema jurídico-penal e a jurisdição particular-
mente podem ter: assumir a necessidade de, por vezes, simplesmente se 
afastarem das relações sociais.

E não se está falando apenas quanto ao tom “específico” de estímulo 
literal a costura ou o reforço de “relacionamentos”, e sim em um panorama 
que pode ser utilizada em relação a qualquer tipo de infração penal que se 
subsuma a qualquer “relação” social em sentido amplo: é o fomento tanto 
de encontros (em si) quanto de um paradigma do encontro. Um paradig-
ma que poderia ser, em visão macroscópica, aproximado à noção de um 
minimalismo político-criminal radical em virtude de estímulo à criação 
e desenvolvimento de soluções para qualquer categoria de “conflito” que 
tomem como norte o fato de que os níveis político-criminais de resolução 
das demandas e das defesas de interesses devem ser, a priori, recusados.

Nem sempre um “entendimento” e um diálogo (literais) podem ser 
promovidos diante das circunstâncias peculiares dos vários tipos de casos 
em jogo, mas certamente a nuance ou o paradigma de diálogo (ou encon-
tro) pode ser simbólico. O que se quer é tirar da(s) política(s) criminal(s) 
o papel de guardião de “certezas” e de imposição de “retidão” e tornar a 
devolver as resoluções de conflitos e defesas de interesses ao seu âmbito 
original – ou o mais afastado possível da ingerência “totalitária” vertical.

A incerteza “perigosa” de onde brota a anomia é paradoxal fonte, 
igualmente, da confiança968. 

4.4  JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL ENQUANTO INSTRUMENTO POLÍTICO-CRIMINAL: UMA 

ANÁLISE “CONGLOBANTE” DA “JUSTA CAUSA”

É possível pensar na justa causa para a ação penal em vários e diversos 
níveis. A própria nomenclatura justa causa “para a ação penal” não precisa 

968   JACOBS, Morte e Vida de Grandes Cidades..., p. 60.
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necessariamente configurar uma análise condizente exclusivamente à ação 
enquanto sinônimo (equivocado) de “processo penal”, como usualmente.

Pode-se falar em justa causa para a ação penal, sim, no sentido de ava-
liar se é o caso de se prosseguir no curso de uma “ação” contra o(s) suposto(s) 
autor(es) de um determinado fato, e nesse caso seria como dizer que há uma 
avaliação sobre a existência de uma “justa” causa para que haja um processo. 
Porém a questão pode ser visualizada de um ângulo mais afastado, e a “ação 
penal” a reclamar a presença ou a ausência de uma “justa causa” seja uma 
expectativa de “futuro” para o processamento de um dado sujeito pela prática 
de uma dada conduta: é possível, nesse cenário, avaliar o grau real/material 
de tipicidade de uma conduta e sugerir que o mesmo não configura um fato 
a merecer processamento criminal e que, por isso, não comporta uma “justa 
causa” para a existência de uma “ação penal” (vindoura).

Se houver um afastamento ainda mais macroscópico, poder-se-ia di-
zer que desde o início da persecução os agentes do controle formal já podem 
praticar o mesmo grau de avaliação e, no caso, rejeitar a investigação em re-
lação a um dado fato pela constatação de que o mesmo não tem capacidade 
de – futuramente – dar ensejo a uma “ação penal” válida e legítima.

É por isso que a preocupação aqui não é com a definição substan-
tiva do instituto, valendo a já clássica denominação de justa causa para 
a ação penal para a configuração aqui proposta: não é uma avaliação 
meramente quanto às possibilidades de existência de um processo, mas 
também. O processo (e sua condizente “ação penal”) são, aqui, balizado-
res – diante do inegável fato de que a apreciação jurisdicional é, como já 
dito, desaguadouro da atuação do sistema em níveis anteriores. Mas são 
igualmente referências diretas, em alguns casos.

O exame político-criminal da existência ou não de justa causa para 
a ação penal pode obedecer a vários estágios que não comportam fator de 
exclusão entre si, mas sim a prevalência de fatores determinados, confor-
me o caso. Não raro os fatores componentes da análise político-criminal 
ora proposta (análise processual, análise penal, análise criminológica, aná-
lise sociológica) podem estar unidos em si, apartados, e mesmo conflitan-
tes – onde o intérprete terá que estabelecer a prevalência criteriosa.

É notável que se está diante de uma subdivisão mínima possível entre 
um conjunto ou set de premissas de ordem mais político-ideológica do que 
legal/dogmática (análises criminológica e sociológica) e por outro que se situa 
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em proporção direta inversa (análises processual e penal-dogmática). E é igual-
mente notável que há uma espécie de “conforto” ou “tranquilidade” maior do 
intérprete em se valer do conteúdo calcado nas verificações do tipo coligado 
ao “legalismo” e/ou às doutrinas processualista e penalista específicas.

Parece difícil à primeira vista – diante de ares de um positivismo lega-
lista ainda prevalente na doutrina e na prática jurídico-penais cotidianas –se 
imaginar que é possível algum êxito em se lançar mão de um conteúdo pura-
mente calcado nas análises “ideológicas” para afastar o intervencionismo es-
tatal em algum grau. E de fato o é, não apenas por retrocessos ou estagnações 
de ordem doutrinária relativas a um pensamento “médio” ou “dominante”, 
mas sim pela necessidade de escopo jurídico de ambas diante de um conjunto 
de leis e princípios que precisam ser respeitados coordenadamente. 

Assim, propõe-se um caminho de verificação que procura se ajus-
tar e coadunar com a sistemática vigente a fim de que nela produza re-
sultados – rejeitada a hipótese de se pugnar, aqui, por uma reles defesa 
do reconhecimento de fatores “contra legem” na aplicação do direito.

Assim, parece salutar que se proponha que, primeiramente, a tare-
fa do agente-intérprete (qualquer agente, em qualquer grau ou momen-
to de atuação do sistema jurídico-penal) seja a de buscar a análise da 
existência ou não, em último grau, de tipicidade (análise penal) – o que 
denota a verificação de graus de conflitividade, de danosidade, existên-
cia ou não de “adequação social” da conduta (sentido amplo), e outros 
fatores que podem desconstituir o fato em si como ação típica e passível 
de comportar a atuação invasiva do sistema, criminalizando a conduta.

Em um segundo momento, já mais focalizado na parte da linha temporal 
do curso de andamento do sistema jurídico-penal relativa à atuação acusatória 
e ao juízo preambular, o agente-intérprete ali localizado (explicitamente o acu-
sador e o magistrado) precisa dar conta da análise processual – de se verificar se 
existe necessidade política de se proceder na inauguração da gestão estatal ver-
ticalizada para a questão conflitiva (“típica”) ou não. Não só é possível – como, 
já fora explicitado, é recomendável – que aqui sejam abandonadas noções de 
“obrigatoriedade” que conduzem a um mero formalismo (sem abraçar noções 
de “oportunidade” que sejam baseadas em uma simples questão de “vontade”).

Embora possa surgir em um terceiro momento, escudada ou pre-
parada pelas análises anteriores, a análise criminológica pode muito bem 
surgir em qualquer ponto dessa hipotética linha temporal e ser posta em 
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prática também por qualquer categoria de operador do sistema. Seu esto-
fo é justamente um ambiente de crítica político-ideológica das estruturas 
que se confirmam enquanto legalmente e doutrinariamente adequadas. 
Seu conteúdo não ignora as análises penal e processual, mas as comple-
menta oferecendo contraponto de cunho ideológico que não pode estar 
ausente de qualquer avaliação jurídica de relevo. Sua tarefa parece, entre 
outras coisas, advogar em frente contrária às adequações legais pertinen-
tes, legando-lhe sempre uma tensão crítica tão perene quanto benvinda.

A análise do ponto de vista sociológico igualmente complementa as 
anteriores, mas sem ser motivada por uma postura de “choque” integral e 
constante como aquela de ordem criminológica (crítica – esclarecimento). 
A tarefa desse nível de análise é justamente sopesar a questão positiva ou 
propositiva de se utilizar a abstinência de atuação vertical como estímulo 
à cooperação, à autogestão, à autocomposição ou a qualquer tipo de solu-
ção que passe pela a ausência de regulação oficial (jurisdicional, no caso) 
para a solução do conflito, impasse ou divergência de interesses que se 
coloca explícita (ou é explicitada) diante do intérprete. 

É fácil de verificar que todas as análises – e não poderia ser diferente 
– se interpenetram, se complementam e se justificam de modo quase cir-
cular. Em realidade, todas as análises fazem parte de um desmembramento 
didático de um único conjunto que diz respeito justamente à visão da justa 
causa para a ação penal sob o enfoque político-criminal: uma avaliação de 
“justa causa” em que a “justiça” que está em questão é muito mais a “justiça” 
ou “justeza” da própria intervenção estatal-vertical nas relações sociais em 
si do que de aspectos que lhe são estruturais sem os definir de modo direto. 

Uma avaliação quanto à justa causa para uma ação penal precisa 
dizer mais respeito à ideia de avaliação secundum ius da existência de 
abertura para os trâmites do sistema jurídico-penal do que a confusão 
precária e limitadora que se pode fazer, associando-a a institutos jurídi-
cos já conhecidos e determinados relativos a outras conceituações.

O critério de verificação secundum ius969, no entanto, não pode – 
sob pena de incongruência interna de sua própria nomenclatura e sua 
própria essência – se exibir absorvido por um conceito que é um simples 

969   FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal. Volume IV..., 
p. 396; e MOURA, Justa Causa para a Ação Penal..., p. 169.
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oposto para sine iure ou contra legem. Ao pugnar por esse critério de aná-
lise, uma avaliação político-criminal da existência ou não de justa causa 
para a ação penal deve se valer dessas vestes conglobantes que extrapo-
lam uma investigação no plano exclusivamente jurídico-dogmático.

Não há categorização jurídica “estável” capaz de abarcar o concei-
to de justa causa para a ação penal no instante em que não se assume 
que a verificação está tanto dentro dos parâmetros sistemáticos (e deles 
copia e exibe várias frentes de análise) quanto também fora (como em 
uma análise sociológica e mesmo criminológica em relação à descon-
fiança quanto ao próprio sistema).

A resposta para a pergunta sobre a “natureza jurídica” da justa cau-
sa para a ação penal sempre vai esbarrar em algum entrave quando não 
for assumido e assentido que o instituto só teria vida própria (e necessida-
de e, ainda, utilidade) se for encarado em suas reais e assustadoras poten-
cialidades. Para além de assumir de forma passiva e tristemente “natural” 
os descaminhos do sistema jurídico-penal enquanto faceta de uma política 
criminal igualmente defasada e para além de testes “laboratoriais” com 
conceitos plenos de artificialismo, uma “justa causa” com objetivos políti-
cos bem definidos, tributária de uma política (criminal) oxigenada e cien-
te de suas próprias mazelas, limites e empresas falhas.

Não há tempo para seguir andando em círculos teóricos e repri-
sando em loop apropriações que negaceiam a problemática fundamen-
tal e urgente com a qual se depara.

É hora de uma só negação: a persistência em padrões e posturas 
científicas inócuas que são devotas da mesma espécie endêmica de 
medo que elas prometem combater e pelo qual se deixam engolfar para 
manter tudo estável na anestesiante sina de mudar (sempre) de maneira 
em que a única constante seja o fato de que nada, realmente, mude. 

A vertente de um “radicalismo” é assumida não para construir novas 
categorias das mesmas “verdades” ilibadas e estanques, senão para romper 
com uma monotonia insuportável diante de um conhecimento que não ousa 
e assim (tão protegido de conflitos como se estivesse abrigado jurisdicional-
mente), se afoga em seguranças cristalizadoras. Imperativos que jamais vão 
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se arriscar em tentar enxergar além do muro divisor ou a questionar o porquê 
de o soldado estar necessariamente de campana em frente ao banquinho970.

Afinal, como para Sartre, e em canções que ainda ecoam, a dúvida 
“é o preço da pureza”971. 

E é inútil “ter certeza”. 
Ou, como já se disse, igualmente:

“Our struggle is not against actual corrupt individuals, but 
against those in power in general, against their authority, against 
the global order and the ideological mystification which sustains 
it”. To engage in this struggle means to endorse Badiou’s formu-
la mieux vaut un desástre qu’un disetre: better to take the risk 
and engage in fidelity to a Truth-Event, even if it ends in catas-
trophe, than to vegetate in the eventless utilitarian-hedonist 
survival of what Nietzsche called the “last men”972.

“Melhor um desastre do que um deserto”: proposição que se 
assume, tarefa(s) que se avizinha(m). 

970  “Sixto Martínez fez o serviço militar num quartel de Sevilha. No meio do pátio desse 
quartel havia um banquinho. Junto ao banquinho, um soldado montava guarda. Ninguém 
sabia por que se montava guarda para o banquinho. A guarda era feita porque sim, noite 
e dia, todas as noites, todos os dias, e de geração em geração os oficiais transmitiam a 
ordem e os soldados obedeciam. Ninguém nunca questionou, ninguém nunca perguntou. 
Assim era feito, e sempre tinha sido feito. E assim continuou sendo feito até que alguém, não 
sei qual general ou coronel, quis conhecer a ordem original. Foi preciso revirar arquivos a 
fundo. E depois de muito cavoucar, soube-se. Fazia trinta e um anos, dois meses e quatro 
dias, que um oficial tinha mandado montar guarda junto ao banquinho, que fora recém-
-pintado, para que ninguém sentasse na tinta fresca” (GALEANO, Eduardo. O livro dos 
abraços. 2. ed. Tradução de Eric Nepomuceno. Porto Alegre: L&PM, 2011. pp. 62-63.
971   “[…]  I”m nothing’he thought, but it’s because nothing has soiled me. Berliac 
was soiled and caught. I can stand a little uncertainty: it’s the price of purity” 
(   SARTE, Jean Paul. The Wall (intimacy) and Other Stories. 23. ed. Trad. Lloyd 
Alexander. New York: New Directions, 1975. p. 122).
972   ŽIŽEK, Slavoj. Living in the end times. London: Verso, 2010. p. xv.
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“‘Fu dunque la necessità’, scrive Beccaria, ‘che costrinse gli uo-
mini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo 
che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la 
minima porzion possibile, quella sola che basta a indurre gli al-
tri adifenderlo’ [...] Ricordiamo la prima pagina del Leviatano, 
dove si parla dell’arte ossia dell’artificio con cui ‘viene creato 
quell”enorme Leviatano, chiamato Commonwealth o Stato (in 
latino Civitas), che non è altro che un uomo artificiale, anche se 
dotato di una statura e di una forza più grandi rispetto a quello 
naturale, per difendere e proteggere il quale è stato ideato’.É per 
la tutela degli uomini naturali in carne ed ossa, e quindi del 
loro diritto naturale alla vita, che l’artificio statale è stato da 
essi stessi costruito”973.

“[...] há um aspecto ainda mais vil que a feiura ou a desordem 
patentes, que é a máscara ignóbil da pretensa ordem, estabele-
cida por meio do menosprezo ou da supressão da ordem verda-
deira que luta para existir e ser atendida”974.

Ao longo da presente obra, se trabalhou – desde os alicerces fun-
dados no primeiro capítulo, supra – com uma noção de política proces-
sual que, derivada de um conceito de política criminal específico, visa 
regular os graus de intervenção e pertinência da regulação estatal dos 
conflitos. Vista como um conceito mais específico de uma política (es-
tratégia e possibilidades de gestão), a política processual é, pois, pautada 
tanto do ponto de vista exterior ao processo como uma avaliação da 
necessidade e da qualidade interventiva estatal, quanto de um ponto de 

973   FERRAJOLI, Luigi. “Il fondamento filosófico del rifiuto della pena di mor-
te”…, pp. 257-258. 
974   JACOBS, Morte e Vida de Grandes Cidades..., p. 14.
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vista interno à situação processual, balizando os limites de uma atuação 
ex officio do julgador.

A ideia, pois, está desde o início pautada na órbita de se estabele-
cer a política processual (e a própria política criminal, em si) para além 
de conceitos amorfos e de listagens de “escolas” ou ideologias teóricas, e 
situá-la em um campo propriamente “político”. A política criminal deve 
ser pensada enquanto um conjunto de práticas e saberes que espelha os 
mecanismos e diretrizes estatais para administrar a questão criminal e 
suas circunferências sociais contíguas, sempre se tendo em mente que 
a avaliação não pode ser outra senão quanto à necessidade e à justifi-
cação para que o poder estatal interfira nas relações sociais a ponto de 
procurar guiar e orientar os comportamentos e, em casos mais agudos, 
de penalizar criminalmente alguns deles.

Desse modo, a política processual não pode ser outra coisa senão 
o reflexo dessa visão dentre a esfera processual penal: práticas, estra-
tégias, expedientes e ideários que visem à gestão processual sempre la-
deada pela noção de que os graus interventivos estatais merecem um 
rigoroso controle. Graus interventivos, esses, como fora trabalhado nos 
Capítulos primeiro e segundo, supra, especialmente, de forma tanto exó-
gena (a partir da ideia de controle a respeito de que tipo de caso a ordem 
jurisdicional pode ou deve absorver para si), quanto endógena (no que 
diz respeito à condução do processo em si e ao nível de autorização e 
(im)possibilidade para que o magistrado possa simplesmente suprir a 
atividade das partes segundo seus próprios interesses).

Como fica exposto nos Capítulos iniciais, a política processual – 
visando seu ambiente na discussão sobre os níveis de intervenção es-
tatal a partir do campo do direito processual, tem a tarefa de se assumir 
enquanto “policy”, enquanto plataforma e agenda de governança. E fica 
caracterizada como todo o bojo de práticas, constitucional e legalmente 
atreladas que informe o estilo de gestão processual que se visa praticar 
e o estilo de atuação estatal que se depreende dos modelos processuais 
adotados. Uma política (pública) para o processo – necessariamente vis-
to como democrático, constitucional e garantista.

É uma necessidade político-criminal e uma (ou uma das) pauta(s) 
político-processual, pois, que se defina, ou redefina, os critérios inter-
ventivos estatais para com o sistema jurídico-penal e que haja, proces-
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sual, política e dogmaticamente, elementos para efetuar um questio-
namento mínimo sobre os critérios que vão permitir ao braço estatal 
regular e quiçá criminalizar/punir um fato ou evento social/cotidiano.

Começa-se, pois, a definir os contornos daquilo que ora é proposto 
como um conceito para a justa causa para a ação penal: ou seja, um apare-
lho legal de verificação não apenas de critérios relevantes (porém meno-
res) que dizem para com as possibilidades (literais) de efetivação de um 
processo criminal, mas sim um aparelho ao qual se permite a função de 
uma avaliação política (político-criminal ou processual) sobre a legitimi-
dade, a necessidade a coerência e as consequências de um fato mundano 
ser passível de ser subsumido e passar a ser debatido jurisdicionalmente.

E isso atinge não só a avaliação, in loco, da “autorização” ou não 
para que uma “ação” seja “recebida” em fase preambular, como também 
uma série de fatores que dizem tanto para com a própria – e falida – 
noção de “Obrigatoriedade” do exercício da ação (um conceito errôneo 
e mal explorado na prática processual brasileira), como também fatores 
que vão às raias de uma própria e imperiosa decisão judicial de mérito 
envolvendo a conclusão de que a causa não era justa em sua existência. 
Passando, igualmente, por uma (re)avaliação das próprias funções e ex-
tensão dos poderes de outros membros da cadeia de funções a quem 
cumpre atuar sempre com a prioridade de limitação da intervenção es-
tatal em mente.

Contudo, a busca por um assentamento (dentre as classificações 
usuais aproximadas de conceitos técnicos estanques do direito proces-
sual e/ou do direito penal) para a justa causa para a ação penal tem sido, 
justamente, o maior inimigo “infiltrado” na doutrina que se desdobra 
para dar vida própria ao instituto e suas delimitações correlatas. O aco-
lhimento da “justa causa” em meio a companhias teóricas que foram 
tão variadas quanto tendentes à absorção do conceito, ao longo dos 
anos, desvelou uma série de problemas que nitidamente culminaram 
com o maior e mais “perigoso” deles: o distanciamento do instituto de 
um horizonte de definição e de possibilidades científicas e políticas que 
pode(ria)m conferir-lhe um grau de importância fundamental.

Nessa esteira, foi proposto – principalmente nos Capítulos tercei-
ro e quarto acima dispostos, um resgate da justa causa para a ação penal 
visando – ironicamente – as origens “abandonadas” do instituto. Uma 
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“justa causa” que diz respeito à avaliação da atuação dos mecanismos 
do sistema sobre os direitos individuais mais elementares que estão em 
jogo na discussão de uma política criminal estatal. Partiu-se da noção 
de que a raiz do estudo e das considerações sobre o tema tem de ser 
imantada da singeleza de seus contornos primevos – mas alimentada 
por outras constatações de peso inegável (o atrelar puro e simples às 
configurações dogmáticas iniciais não é mais possível). Afinal, como 
fora estudado, o necessário e bem-vindo refino dos conceitos iniciais 
atingiu um ponto tal que nem dá valor aos direcionamentos originais da 
ideia, nem sequer consegue partir para uma verdadeira transcendência.

Os “avanços” que prometiam uma composição teórica mais ro-
busta e interessante para a “justa causa” ao longo dos anos terminaram 
todos por migrar para direções esterilizantes, e as propostas nitidamen-
te críticas murcharam diante de aproximações que obstaculizaram ob-
jetivos verdadeiramente radicais e inovadores. O “trânsito” processual 
que o instituto adquire até sua total “acoplagem” pela doutrina proces-
sualista, a partir da metade do século passado, o transforma em uma 
espécie de subproduto inútil de uma série de teorizações que não raro 
competem para o ajustar em meio a grupos de conceitos que assim se 
“renovam” em nomenclatura e não em conteúdo. 

Dessa maneira, é possível, com alguma tranquilidade, quebrar a 
monotonia doutrinária que gira em torno das temáticas propostas para 
deixar claro o que – salvo por uma questão de persistência em um nocivo 
(auto)engano – a justa causa para a ação penal, sob alguns aspectos ou 
prismas de análise ora propostos, definitivamente não é ou não pode ser.

Do ponto de vista do objeto e das restrições conceituais do institu-
to em relação à situação jurídica onde se programa sua atuação, não se 
pode pensar em um conceito que remeta meramente para uma limitada 
visão que o define/estipula apenas em referência aos constrangimentos 
literais que precisam ser impedidos ou remediados: 

(a) errôneo enxergar a “justa causa” como uma simples via ju-
rídica (e eminentemente jurisdicional) para uma espécie de 
“controle” (de tons administrativos) da “regularidade” de um 
ato prisional: sem negar a ampla funcionalidade da proposta e 
a importância que o caráter histórico-político dessa definição 
possui (desde os meandros anglófonos dos writs que tiveram 
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ressonância no sistema pátrio), não se pode resumir o debate na 
conjuntura ambiente das cercanias do habeas corpus e de uma 
“ilegalidade” em sentido estrito da constrição prisional, uma vez 
que a própria caminhada doutrinária e legislativa que a “justa 
causa” percorreu desde o período imperial brasileiro até aqui é, 
de certo modo, irreversível e obrigatoriamente explora realida-
des além desses confins “iniciais”;

(b) errôneo, do mesmo modo, enxergar a “justa causa” como uma 
mera via de contestação/avaliação das constrições/constrangi-
mentos em um sentido amplo, vez em que a noção nada mais 
é do que a decorrência lógica da premissa anterior, que, se não 
se mostra incorreta ou “abandonável” em sua totalidade, peca 
por uma limitação visível e é quase tributária de traços óbvios: 
bem como não se pode mais (se é que fora possível em algum 
momento) resumir e aliar a questão do(s) constrangimento(s) 
provocados pelo estado-persecutor na constrição física pro-
priamente dita, não se pode negar que os filtros de análise 
disponíveis dogmaticamente não precisam estar focalizados 
exclusivamente nessa seara e não precisam ter apenas a ilegali-
dade de uma constrição como exclusivo configurador.

Do ponto de vista da conformação teórica do instituto, ele não pode 
ser representado por “acoplagens” e “substituições” de nomenclatura que 
o igualem a conceituações já existentes e/ou procurem acrescer ou incor-
porar seus meandros dentre “hospedeiros” técnicos por uma injustificada 
“impossibilidade” de “alteração” do panorama dogmático já sedimentado:

(c) aqui o visível equívoco da dogmática processualista que abre 
“leques” teoréticos para “justificar” um vislumbre da justa causa 
para a ação penal como faceta ou versão de conceitos já existen-
tes – e que inclusive possuem adaptação fracassada para o esteio 
processual penal – como as nuanças de justa causa para ação pe-
nal tal espectros ou “personificações” de um “interesse de agir” ou 
uma “possibilidade jurídica do pedido” no processo penal;

(d) equivocada, igualmente, a parcela da doutrina que localiza o 
instituto como uma espécie de condição independente da ação 
(processual) penal: o desenvolvimento teórico que fez a justa 
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causa relativa ao antigo habeas corpus ser acrescida do predica-
do “para a ação penal” e ser praticamente fagocitada pela teoria 
processual penal parece não ter se dado conta de que resolveu 
“incorporar” um elemento condicional que, na prática, termina 
por propor uma “avaliação” que já se dilui em fatores já exis-
tentes (tanto para quem professa fé nas “condições da ação” da 
esfera liebmaniana quanto para quem sabe que o processo pe-
nal requer adaptação/alteração que vise “condições” próprias). 
Se não for vista como um instrumento de avaliação político-
-criminal (como aqui vai proposto), a justa causa para a ação 
penal será “repartição” preciosista de conteúdo que já se mostra 
ocupado por outros institutos. As condições da ação analisam e 
se referem a fatores específicos e, do mesmo modo que a análi-
se (genérica) da(s) constrição(s) – como supra referido – não se 
está afastando a discussão semelhante, mas evitando equalizar 
ou igualar a “justa causa” com essas, que investigam situações 
limitadas e bem determinadas, não sendo passíveis de serem 
ampliadas para contornos qualitativos político-criminais.

Por fim, do ponto de vista da função “avalista” a cargo do instituto 
(sua “ausência” ou “existência” se tornando relevantes para verificação 
de legitimidade), doutrinas penalistas e processualistas comumente se 
unem no semelhante equívoco de distorcer realidades óbvias para mal 
disfarçar a completa inutilidade que uma visão que não verdadeiramen-
te emancipadora do objeto de pesquisa carrega, tornando-o um “agente 
fiscalizador” de quesitos evidentes:

(e) desde uma mirada processual, não cabe rotular a justa causa 
para a ação penal como uma (mais do que) lógica necessidade 
de verificação de “escorço probatório mínimo”. Uma função bá-
sica atinente à própria regularidade de uma acusação formal é 
ínsita à própria realidade de um estado democrático e não pre-
cisa de um novo batismo para exibir esse preenchimento trivial 
como se característica ou função “extraordinária” fosse;

( f) do ponto de vista do direito penal (material), não se pode re-
cair na bizarra circularidade que prevê a justa causa para a ação 
penal como uma análise literal da tipicidade penal: uma vez que, 
em sendo a tipicidade um requisito para a imputação (em to-
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dos os níveis de atuação do sistema), não há que se renomear 
a lógica operação de se exigir uma verificação típica para que 
se possibilite uma denúncia ou queixa como uma avaliação de 
existência ou não de uma “justa causa” para ela.

A justa causa para a ação penal, desta maneira, não é uma análi-
se da(s) constrição(s) jurídico-penal sob o ponto de vista exclusivamente 
“legal”, do mesmo modo que não é uma análise do aspecto “literal” da tipi-
cidade penal; Igualmente, não se caracteriza por ser uma “etapa” de veri-
ficação de verossimilhança acusatória (com base nos aludidos “requisitos 
indiciários mínimos”) e também não se assemelha nem “equivale” a uma 
verificação técnico-processual da existência de “pressupostos” ou “condi-
ções” da ação (que possuem elementos exclusivos de caracterização).

Os critérios listados (ao menos alguns deles) não são alheios às 
profícuas possibilidades que lhes são legadas caso haja uma visualiza-
ção diferenciada da questão. Visualização, essa, que pressupõe a assun-
ção de uma análise por via de um conceito de política criminal que leve 
em conta tanto a amplitude das esferas que o compõem, quanto as des-
venturas da intervenção (vertical) estatal que ele possibilita e justifica, 
em vários níveis. Sob esse ponto de vista, é preciso igualmente situar as 
premissas que se tangenciam e entrelaçam nesse (novo) olhar sobre a 
política criminal.

Uma percepção que admita e defenda a ideia de que a política cri-
minal pode até ter o seu núcleo relacionado no estudo das normas incri-
minadoras e penas correlatas e no inventário catalogar dessas normas, 
mas cujo conceito e essência vão muito além disso.

Uma constatação de que é possível visualizar a política criminal 
do ponto de vista macroscópico para atestar que suas fronteiras englo-
bam não apenas o conjunto legislativo, prático e teórico que responde 
por sistema jurídico-penal, mas também toda e qualquer ação oficiali-
zada do estado que vise (em maior ou menor grau) a gestão de relações, 
interesses e conflitos sociais que possuem ligação direta ou mediata-
mente prevista com uma relevância penal.

Uma afirmação em relação à necessidade de limitações negativas 
para o perímetro das medidas que possam ser arroladas como políticas 
(estatais) criminais, pautada não apenas pela intencionalidade “geren-
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cial” dos administradores/legisladores e sim por critérios sólidos que 
bebam na fonte de um esclarecimento criminológico necessário. Dado 
de “realidade” banhado criticamente e com raiz de avaliação minimalis-
ta (quiçá negacionista) em relação aos objetivos e agendas “oficialmen-
te” exibidos como justificativas para a atuação vertical-intervencionista 
do estado (principalmente para a atuação preventiva-retributiva do sis-
tema jurídico-penal e seu centro gravitacional – a norma incriminadora).

A justa causa para a ação penal é, pois, um instrumento legal-dog-
mático que vivifica essa imperiosa análise quanto à imprescindibilidade 
(ou não) da intervenção estatal. É – e é bom frisar esse aspecto – como 
o próprio substantivo anuncia, um instrumento que impõe uma verifi-
cação no que diz para com a qualidade da causa, enquanto “justa”, en-
quanto pertinente. Não há mais tempo para teorizar sobre a justa causa 
para a ação penal como se ela fosse apenas uma ferramenta de análise 
isolada de uma ou algumas das partículas que compõem seu núcleo ou 
de meros requisitos legais/formais delimitados. Assumindo essa análise 
que lhe é própria enquanto uma análise política (processual ou, de forma 
ampla, político-criminal), ela simplesmente engloba muito das visões di-
tas tradicionais como também abre um leque maior de possibilidades.

Essa miríade de fatores que unidos informam o grau de “responsa-
bilidade” política daquilo que a análise da justa causa para a ação penal 
precisa ser pode ser decomposta em alguns pontos-chave:

I – a justa causa para a ação penal é instrumento de avaliação 
crítica da atuação do sistema jurídico-penal e da coerência de-
mocrática de seus elementos;

II – a justa causa para a ação penal não é um instituto exclusi-
vamente coligado ao direito processual (mesmo que esteja a ele 
institucionalmente ligada, de forma legítima), nem dado rela-
tivo exclusivamente à configuração da chancela de relevância 
penal de um caso/situação/conflito (ainda que esse seja um dos 
usuais âmbitos de sua análise);

III – o caráter da justa causa para a ação penal e a avaliação que 
circunda a existência ou não dela frente a algum caso proposto 
diz respeito a uma soma de caracteres coligados e quase indis-
cerníveis entre si, componentes da complexa análise político-
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-criminal a ser realizada pelo operador/agente do sistema jurí-
dico-penal de modo oportuno e condizente com seu respectivo 
âmbito de atuação;

IV – as possibilidades de imputação penal (via análise da tipici-
dade formal) e de viabilidade acusatória (via verificação da exis-
tência de escorço probatório mínimo), bem como a constatação 
da (i)legalidade de uma constrição prisional são objetos que pe-
dem uma verificação de justa causa para sua conformação legí-
tima apenas em grau mediato: a verdadeira análise político-cri-
minal ensejada é relativa a aspectos muito mais basilares, cujos 
frutos podem até se apresentar com a simplicidade dessas fis-
calizações óbvias, mas que a eles ultrapassam conceitualmente;

V – a verdadeira análise político-criminal a ser feita reside em 
uma verificação que esteja alerta para com o fato de que sua 
tarefa principal é menos a de estimular a intervenção estatal 
(vertical) na vida social do que a de policiar a mesma, em vá-
rios níveis e esferas que vão desde o conjunto de normas e práti-
cas que compõem o sistema jurídico-penal até instrumentos de 
política criminal que procuram lidar com a intervenção de um 
modo transversal e indireto;

VI – dentre todas as formas de regulação de relações, conflitos, 
interesses e disputas sociais relativas a direitos ou obrigações 
da esfera da cidadania, a(s) política(s) de cunho criminal – tanto 
as que lidam indireta e transversalmente com as questões pe-
nalmente relevantes quanto àquelas relativas diretamente ao 
sistema jurídico-penal – devem ser vistas como em um ambien-
te onde se caracterizam por ser a extrema ratio administrativa 
gerencial praticada pelo estado. A ingerência estatal (vertical) 
das relações sociais deve sempre conter caráter excepcional, e 
sendo a intervenção política via sistema jurídico-penal o supras-
sumo excepcional;

VII – uma (re)visita a alguns conceitos a partir dessa constata-
ção amplia a discussão sobre o caráter de “ultima ratio” da inter-
venção penal estatal, vez em que ela é a ratio final dentre uma 
linha ou patamar de atuação que já é o mais extremado desde as 
fronteiras de uma “necessidade” de intervenção política justifi-
cada ou justificável;
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VIII – uma análise político-criminal do funcionamento do siste-
ma jurídico-penal levará em conta a necessidade de se imantar 
de uma criminologia de cunho crítico, do ponto de vista da au-
tonomia criminológica em fustigar o sistema desde fora, e com 
a consciência da função de esclarecimento e/ou manancial her-
menêutico com o objetivo último de impedir a cristalização so-
lipsista da dogmática;

IX – uma análise político-criminal da imputação penal, em vá-
rios graus e a cargo de agências de controle tão díspares quan-
to as polícias investigativas e/ou o órgão da acusação pública 
precisa levar em conta não apenas a (lógica) “subsunção típica” 
(literal) como também uma alargada verificação de tipicidade 
material ou mesmo de um “tipo de injusto” – que além de se ca-
racterizar munido de suas hipóteses excludentes, releva fatores 
como uma ampla possibilidade de adequação social da conduta 
e o questionamento constante sobre as (des)necessidades de in-
tervenção punitiva e seus graus;

X – uma análise político-criminal da acusação formal em sede 
processual penal é o patamar último de verificação no que diz 
para com os controles do verticalismo interventivo: nela vai en-
globada, principalmente, uma análise crítica, político-socioló-
gica, do próprio “custo” da confirmação da “vitória” do braço 
jurisdicional sobre a autogestão social, e das consequências da 
apropriação vertical do conflito em detrimento de qualquer ou-
tra forma, método ou recomendação para a lida com o proble-
ma ou os interesses em evidência.

No fundo, o que se quer propor com a justa causa para a ação pe-
nal é uma ideia que, ironicamente (diante de muitas das proposituras 
expostas ao longo do texto), paga tributo, justamente, à leitura grama-
tical-literal do nomen juris exposto. Para além de outros fatores técni-
cos de inegável apreciação, é necessário, diante da consciência quanto a 
tudo de maléfico que advém da própria subtração das relações sociais, 
pelo sistema, questionar se há, de fato uma justa causa para que se cor-
porifique uma ação penal. Ou – como dado futuro – se aquela imputação 
ou ato de polícia que tende a identificar uma relação social com a pe-
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cha da “infração penal” tem mesmo o condão de se transformar em uma 
ação penal dotada de uma justa causa.

A justa causa diz para com a existência de elementos que reclamem, 
para o caso disposto, a intervenção política em seu grau mais agudo (polí-
tico-criminal) e diante dos instrumentos também mais agudos desse grau 
(o sistema jurídico-penal). E a análise dessa existência não apenas deve 
caminhar ao lado dos fatores jurídico-legais que conformam sua viabili-
dade e regularidade no esteio do estado democrático de direito, mas deve 
sobrepujar-lhes, por vezes. Afinal, tanto são características de um estado 
democrático (e constitucional) de direito a legitimidade punitiva (guarda-
das suas proporções e condições de implemento), uma índole de cunho 
garantista dessa atuação estatal, como também a verificação interminá-
vel e constante da qualidade interventiva que o mesmo proporciona.

Pensar em colocar ou não a maquinaria do sistema jurídico-penal 
em funcionamento (máxime em relação aos momentos mais simbólicos e 
dramáticos verificados na imputação e na chancela estatal de recebimento 
de uma acusação formal – estado tomando definitivamente para si a situ-
ação conflitiva e a jurisdicionalidade excluindo uma horizontalidade que 
não lhe é bem-vinda) é ato de legítimo exercício democrático e constitu-
cionalmente coadunado. Elementos como a dignidade (da pessoa huma-
na) e a liberdade (em sentido amplo) como um “valor” constitucional pre-
cisam ser admitidos como algo a ser defendido e vivenciado para além da 
esfera processual que (certamente) também serve para lhes dar guarida.

É nessa toada que se defende, por exemplo, no Capítulo quarto, aci-
ma, a possibilidade de uma decisão referente à (in)existência de justa causa 
para a ação penal em meio à sentença de mérito (com a ideia de modifica-
ções legais que permitam essa análise também nos artigos que preveem a 
imposição de uma decisão de absolvição – Arts. 397, sumária, e 386, decisão 
definitiva final, do CPP). Deve-se abrir (e jamais fechar) as possibilidades do 
magistrado (e sua instância de controle ou filtro último desse intervencionis-
mo) poder (re)avaliar a legitimação da atuação político-criminal estatal e a 
“absorção” da relação social pelo sistema jurídico-penal.

Que o processo (bem como toda a persecução penal e bem como, 
aliás, o próprio arcabouço das leis penais in abstrato) tenha serventia 
para a “proteção” da pessoa contra o arbítrio estatal, não há dúvidas. O 
empenho aqui, no entanto, é o de perceber que se pode alargar essa no-
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ção de “proteção” e a própria noção de “arbítrio” para percepções mui-
to maiores que dizem respeito à própria tomada dos “espaços públicos” 
(conceituais ou até mesmo físicos) pela verticalização estatal. E a tarefa 
do avaliador é justamente aceitar a absorção dos conflitos pelo poder 
estatal apenas quando eles se apresentarem na forma de uma causa cuja 
conveniência interventiva for, enfim, sobretudo justa.

E, por fim, desejo sincero, que o medo de mudanças (como para Breton 
e sua crítica às bandeiras a “meio mastro”), não nos faça refém. Jamais:

Junto com a equipe, ele viu um documentário na televi-
são, que mostrava Ronald Reagan sendo baleado por John 
Hinckley Jr. “Veja a equipe de segurança”, disse Stan. “Cada 
um deles está no lugar certo. Ninguém estava fora de lugar. O 
tempo de reação de cada um foi perfeito. Ninguém ali falhou. 
Todo mundo ali fez o que tinha que fazer da melhor forma 
possível, mas ainda assim o presidente foi baleado”. O espaço 
mais perigoso, aquele que nunca podia ser totalmente pro-
tegido, ficava entre a porta de saída de um prédio e a porta 
de entrada do carro. “O israelense”, disse Benny, referindo-se 
ao embaixador, “sabe muito bem disso. Ele abaixa a cabeça e 
corre”. Foi nesse espaço que Hinckley baleara o presidente. 
Entretanto, havia aqui uma verdade mais genérica. Os me-
lhores agentes de segurança dos Estados Unidos, todos eles 
muito experientes e armados, tinham se portado de forma 
perfeita, mas, apesar disso, o pistoleiro lograra seu objetivo. 
O presidente dos Estados Unidos fora ferido. Não existia se-
gurança absoluta, mas apenas graus variados de inseguran-
ça. Ele teria que aprender a viver com isso. Ofereceram-lhe 
coletes de kevlar à prova de balas. Ele os recusou. E, quando 
caminhava da porta de um carro até a porta de um prédio, 
ou vice-versa, ele retardava o passo conscientemente. Não 
iria se apressar. Procurava caminhar de cabeça erguida. “Se 
você sucumbir à ideia que os agentes de segurança fazem do 
mundo”, ele pensou, “aí você estará dependente dela eterna-
mente, será seu prisioneiro”. A visão que o serviço de prote-
ção tinha do mundo baseava-se na chamada análise da pior 
situação. Todavia, no caso da travessia de uma rua, essa 
análise dizia que havia uma possibilidade de você ser atro-
pelado por um caminhão, e, portanto, não deveria atraves-
sar a rua. Mas as pessoas atravessavam ruas todos os dias 
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e não eram atropeladas. Isso era uma coisa que ele teria de 
lembrar. Só havia graus variados de insegurança. Ele teria 
que continuar a atravessar ruas975.

975   RUSHDIE, Salman. Joseph Anton. Memórias. Trad. Donaldson M. Garschagen 
e José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p.174.
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