
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

  

 

EDTON ANDRADE DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: UMA ANÁLISE CRÍTICA À LUZ DO PROCESSO 

PENAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2017 



 
 

EDTON ANDRADE DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: UMA ANÁLISE CRÍTICA À LUZ DO PROCESSO 

PENAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Faculdade de Direito como requisito para 

obtenção do título de Bacharel em Direito, pela 

Universidade Federal da Bahia. 

Orientadora: Profa. Dra. Thaís Bandeira Passos 

Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2017 



 
 

EDTON ANDRADE DE ALMEIDA 

 

 

 

DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: UMA ANÁLISE CRÍTICA À LUZ DO PROCESSO 

PENAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

Monografia apresentada como requisito parcial para 

obtenção do grau de Bacharel em Direito, Faculdade de 

Direito da Universidade Federal da Bahia. 

 

Aprovada em _________de________________________________________de 2017. 

 

 

Banca Examinadora 

 

___________________________________________________ 

THAÍS BANDEIRA OLIVEIRA PASSOS – Orientadora 

Doutora e Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

 

 

 

___________________________________________________ 

FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL 

. Doutor e Mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da 

Bahia 

Professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

 

 

_________________________________________________ 

TIAGO SILVA DE FREITAS 

Mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia 

Professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 



 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha família. 

A minha namorada, Náila Mila. 

Aos amigos.  

Aos mestres professores. 

Aos colegas de faculdade. 

Aos colegas de estágio. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Deus, pela oportunidade de realizar esse 

grande sonho. 

Aos meus pais por todo amor e dedicação. 

A Professora Thaís Bandeira, pela confiança 

em aceitar essa nobre missão de orientar o 

presente trabalho. 

A seleta e qualificada Banca, os meus sinceros 

agradecimentos. 

 

 



 
 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um homem não pode ser considerado culpado antes 

da sentença do juiz; e a sociedade só lhe pode retirar 

a proteção pública depois que ele se convenceu de ter 

violado as condições com as quais estivera de 

acordo. O direito da força só pode, pois, autorizar um 

juiz a infligir uma pena a um cidadão quando ainda 

se dúvida se ele é inocente ou culpado. 

 

Cesare Beccaria 

(Dos delitos e das penas) 



 
 

EDTON ANDRADE DE ALMEIDA 

 

ALMEIDA, Edton Andrade de. Decisão de impronúncia: uma análise crítica à luz do 

processo penal constitucional. 2017. 85 f. monografia (Bacharelado) – Faculdade de Direito. 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017. 

RESUMO 

 

O presente trabalho analisa o instituto da impronúncia, que está positivado no Código de 

Processo Penal, no capítulo que pertence ao rito do Júri. Busca-se fomentar o debate acerca da 

impronúncia e os efeitos que esta decisão causa no impronunciado, dentro do Processo Penal 

Constitucional. Partindo do pressuposto que o Processo Penal é instrumento de garantia e 

efetivação dos direitos fundamentais do cidadão. O trabalho se inicia com uma análise geral da 

primeira fase do Júri, críticas e de desdobramentos, investiga-se a possibilidade de revisão 

criminal às avessas e compatibilidade do instituto com o Estado Democrático de Direito, analisa 

princípios a exemplo do in dubio pro reo, o instituto e a teoria do garantismo penal e por último, 

a compatibilidade do instituto com a Constituição Federal. Escolheu-se um método jurídico-

dogmático por entender que a doutrina fornece elementos necessários para alcançar o objetivo 

deste trabalho.      

 

 

Palavras-chave: impronúncia; garantismo; princípios do processo penal; estado democrático 

de direito; processo penal constitucional.  
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INTRODUÇÃO 

A decisão de impronúncia, objeto do presente estudo, é específica do rito do Tribunal 

do Júri e ocorre quando, ao fim da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o juiz 

julga inadmissível a acusação, entendendo não haver prova de existência do crime e/ou indícios 

suficientes de autoria. Enquanto não sobrevém a prescrição, fica o réu suscetível de nova 

denúncia, caso apareçam novas provas. 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise crítica acerca da decisão de 

impronúncia, no contexto do Estado Democrático de Direito, do qual decorre o Processo Penal 

Constitucional. 

Motivou esse esforço a questão da possível inconstitucionalidade da decisão de 

impronúncia. O mote da pesquisa buscou compreender se a referida decisão viola ou não a 

Constituição Federal de 1988? 

Questionou-se, se tal decisão, estaria em descompasso com os princípios adotados pela 

Constituição? Se gera insegurança jurídica? Se se adequa a duração razoável do processo, a 

presunção de inocência e ao in dubio pro réo? Com a impronúncia, o réu ficaria submetido a 

uma situação de insegurança e indefinição jurídica? 

Ademais, do ponto de vista processual, questiona-se, se pode considerar tal decisão 

como prestação de jurisdição? Isso porque, nada decidiria, suspendendo uma situação jurídica 

até o advento da prescrição.  

Resta saber, assim, se é inconstitucional ou não a decisão de impronúncia, se é possível 

uma decisão mais adequada que atenda aos interesses da sociedade e defenda os direitos do 

acusado, bem como mostrar que são possíveis outras formas de utilização das normas 

processuais, de forma mais equilibrada e que garantam a efetiva prestação jurisdicional que 

respeite os direitos e garantias fundamentais. 

Aventou-se a seguinte hipótese: para evitar a situação de insegurança e indefinição 

jurídica gerada pela impronúncia, bem como para garantir a tutela da presunção de inocência e 
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da razoável duração do processo, seria necessário a extinção da decisão de impronúncia do rito 

do Júri.  

Justifica-se tal esforço em razão de que a decisão de impronúncia causa um estado de 

incerteza ao acusado, na medida em que admite a instauração de novo processo a qualquer 

tempo, desde que não esteja prescrita a pretensão punitiva estatal. Enquanto isso não ocorre, o 

acusado suporta o peso da estigmatização social, o que afronta os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, presunção de inocência etc. Além disso, gera-se, uma situação de 

insegurança jurídica, uma vez que a decisão e impronúncia é uma decisão judicial que não põe 

fim ao processo de forma meritória. 

O trabalho é composto por seis capítulos, além desta introdução e das considerações 

finais. 

No primeiro capítulo será brevemente apresentado o caminho para impronúncia. 

Desvenda-se os passos para se chegar a essa decisão. Serão enumerados os atos que compõem 

o juízo de admissibilidade na primeira fase, culminando com a decisão de impronúncia. 

No segundo, analisará a impronúncia e a revisão criminal às avessas. Demonstrará que 

a revisão criminal, é uma ação de impugnação de competência originária dos Tribunais, 

privativa da defesa, que tem o objetivo de rescindir uma sentença transitado em julgado e possui 

caráter excepcional. Ainda analisará que a revisão criminal, no contexto da impronúncia, ao 

permitir que o acusado seja vítima de um novo processo com o surgimento de novas provas, 

seria uma nova espécie de revisão criminal. 

No terceiro capitulo abordará o Estado Democrático de Direito e o Processo Penal 

Constitucional. No intuito de compreender os efeitos negativos que emanam da impronúncia, 

apresentará uma breve análise dos fundamentos de nossa Constituição Federal e de todo o 

ordenamento jurídico dela decorrente. Ainda será demonstrado que nossa Carta Maior 

estabelece, já no seu primeiro artigo, que “a República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito". Ao impor o Estado Democrático de Direito, a Constituição 

estabeleceu mecanismos que conferem aos cidadãos garantias em face do Estado, sobretudo, 

no que se refere ao respeito da dignidade da pessoa humana, que se expressa na esfera da 

prestação jurisdicional como valor supremo de um Estado Democrático de Direito. 

Já o quarto capítulo, no intuito de compreender os efeitos negativos que emanam da 

decisão de impronúncia, a analisará alguns princípios que regem e formatam o Processo Penal. 

Buscam estes princípios efetivar os direitos e garantias do cidadão, que por algum motivo se 

encontre na condição de causado da prática de um fato criminoso. Avalia-se que o Processo 



11 
 

Penal nos termos defendidos no presente estudo, decorre da efetiva observância dos princípios 

constitucionais, que o formatam e dão vida, pois acreditamos que não se admite mais um 

processo sem efetivação dos princípios constitucionais como meio de tutela da dignidade 

humana. Assim, busca-se compreender que na efetivação do Estado Democrático de Direito, os 

princípios representam postulados fundamentais da política processual penal do Estado, 

assumindo papel de destaque. 

O quinto capítulo, por sua vez, terá por objeto a linha teórica que norteia e reveste de 

sentido o presente trabalho. Discorre-se acerca da teoria do garantismo penal. Importa, ressaltar 

que o fito deste capítulo incide sobre quais bases teóricas se fundamentam as críticas 

apresentadas em face da decisão de impronúncia. 

Apresenta-se o garantismo penal como sendo o sistema integrado e axiomático de 

garantias, norteadoras do direito penal e processual penal, postas à disposição do indivíduo para 

proteger a sua liberdade contra o poder punitivo do Estado. Observa-se, pois, que o modelo de 

“Estado de Direito” identificado ao garantismo, teria duas dimensões: formal e material. Na 

perspectiva formal, o poder estaria ligado ao princípio da legalidade, estando os poderes 

públicos disciplinados por leis que determinariam as formas, os procedimentos e as 

competências e, para os casos de inobservância das previsões legais, haveria o controle judicial. 

Na perspectiva material, todo o poder político estaria vinculado aos direitos fundamentais, 

elevados às referenciais de conteúdo para aferir a legitimidade do exercício do poder, suas 

formas, procedimentos e competências. Analisa-se, que o garantismo penal defende a máxima 

intervenção estatal no sentido de garantir os direitos sociais aos cidadãos, identificando ao 

termo “garantismo” o Estado Constitucional de Direito. 

No sexto capítulo, versará sobre a impronúncia e sua possível inconstitucionalidade, 

com fundamento no garantismo penal, após análise percorrendo o Estado Democrático de 

Direito, o Processo Penal Constitucional e os princípios que são ofendidos por tal decisão. 

Define-se a Constituição como sendo a organização jurídica fundamental de um Estado, uma 

vez que se posiciona como lei maior ou norma de ordem superior de um país que dispõe sobre 

a organização do Estado, as garantias e os direitos individuais do cidadão. 

Analisa-se que enquanto não ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, ficará o 

impronunciado refém de um instituto que “nada decide em favor do réu” e que ainda gera um 

“estado de pendência, incerteza e insegurança processual”, além de ser destinatário exclusivo 

dos efeitos negativos dessa decisão. 

No Estado Democrático de Direito, não há que se admitir que se coloque o indivíduo no 

banco dos réus, não se encontre o menor indicio de que praticou o fato a ele imputado e ainda 
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assim fique na pendência, aguardando novas provas ou a extinção da punibilidade. Assim, se o 

réu é inocente e não se achou indícios suficientes de que o acusado é autor do fato que foi 

imputado, não faz sentido manter o impronunciado aguardando, indefinidamente a extinção da 

punibilidade, gerando profunda instabilidade em sua vida. 

Assim, analisar-se-á, no presente trabalho, se tal decisão fere ou não os princípios que 

regem o Processo Penal Constitucional, uma vez que supõe-se ser inconstitucional a referida 

decisão. 

Por fim, tem-se as considerações finais em que são demonstradas as impressões a que 

chega o presente estudo. 
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1.  O CAMINHO ATÉ A IMPRONÚNCIA 

Para compreender o instituto da impronúncia e analisar o seu real objetivo dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro e os eventuais danos nas relações sociais por ele causados, 

precisamos entender o rito do Júri de forma geral e assim inicia-se os trabalhos. 

 O Tribunal do Júri está previsto no artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XXXVIII - e reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der 

a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

 Passando por pequenas alterações desde a sua publicação, em 03 de outubro de 1941, o 

rito do Júri está disciplinado nos artigos 406 a 497, do Código de Processo Penal, sendo que 

este fora substancialmente alterado em 2008 pela lei 11.689. 

 Desta forma, o Código de Processo Penal estabelece de forma taxativa no artigo 74, 

§1º1, a competência originária dos crimes que serão julgados perante o Tribunal do Júri. 

Todavia, “essa competência originária não impede que o Tribunal do Júri julgue esses delitos e 

qualquer outro [...] desde que seja conexo de um crime doloso contra a vida”. (LOPES JR., 

2015, p. 783).  

1.1. Procedimento bifásico – análise geral 

O rito do Júri é dividido em duas fases: a primeira, chamada de instrução preliminar, se 

inicia logo após o recebimento da denúncia ou queixa e estende-se até a decisão de pronúncia. 

A segunda fase se inicia logo após a confirmação da pronúncia e segue até a decisão proferida 

                                                             
1Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a 

competência privativa do Tribunal do Júri. 

§ 1º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 

123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948) 
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no julgamento realizado no plenário do Tribunal do Júri, sendo que esta decisão é tomada pelos 

jurados que compõe a sessão. 

Na visão de Pacelli, “a primeira seria destinada à formação da culpa, denominada 

instrução preliminar, enquanto a segunda ao julgamento propriamente dito, ou da acusação em 

plenário” (OLIVEIRA, 2013, p. 719). 

A primeira fase não se confunde com a investigação da qual surge o inquérito, pois a 

denúncia ou queixa já fora recebida e, desta forma, o processo já existe. 

Após o recebimento da peça acusatória, o juiz citará o acusado para oferecer sua defesa 

escrita em 10 (dez) dias, conforme artigo 406, caput, do CPP2. Caso isso não ocorra, o juiz deve 

nomear defensor para oferecê-la, reabrindo o prazo e concedendo vistas aos autos, conforme 

ensinamentos de Nucci.  

Em função do princípio constitucional da ampla defesa, caso não seja 

apresentada a defesa previa, no prazo legal de dez dias, o juiz deve nomear 

defensor para oferecê-la, reabrindo-se o prazo de dez dias e concedendo-lhe 

vista dos autos (art. 408). Cuidando-se de defensor constituído, que tenha 

deixado de apresentar a referida defesa, deve o magistrado considerar o réu 

indefeso, nomeando-lhe defensor dativo ou encaminhando o caso a 

Defensoria Pública, conforme a situação possível na Comarca. Tratando-se de 

defensor dativo, basta que considere o réu indefeso, nomeando outro dativo 

em seu lugar, oficiando-se a OAB para as eventuais medidas administrativas 

cabíveis. Se a defesa for patrocinada por defensor público, deve o juiz oficiar 

a Defensoria, para que a Instituição indique outro defensor e tome as 

providencias administrativas contra aquele, que não cumpriu o seu dever. 

(NUCCI, 2010, p. 732) 

Salienta ainda o autor que o acusado não pode ficar privado de defesa em hipótese 

alguma, pois em razão de imposição legal, ninguém será processado sem defesa técnica. 

Na mesma linha de raciocínio, Lopes Jr., cita a importância do contraditório quando 

afirma “em última análise, o que se tutela em nome do contraditório e da ampla defesa é o 

direito de a defesa sempre falar após a acusação, ou seja, com verdadeira resistência ao ataque”. 

(LOPES JR., 2015, p. 785).  

 Apresentada a defesa prévia, ouve-se o Ministério Público ou o querelante, se houver 

preliminares ou a juntada de documentos, em cinco dias (art. 409)3. Na sequência, o magistrado, 

em dez dias, analisa os requerimentos formulados e os documentos eventualmente juntados, 

                                                             
2 Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
3 Art. 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e 

documentos, em 5 (cinco) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
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designa audiência de instrução e julgamento e determina a realização das diligencias cabíveis 

(art. 410)4. 

Em seguida, o Juiz colhe as declarações do ofendido, se possível, realiza a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como os esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em 

seguida, o acusado e procedendo-se o debate. (art. 411, CPP)5.  

Após os debates, o juiz pode proferir a sua decisão no termo da audiência ou no prazo 

de dez dias, ordenando que os autos lhe sejam conclusos. A decisão necessariamente terá que 

ser: a) pronunciar o réu (art. 413, CPP); b) impronunciá-lo (art. 414, CPP); c) desclassificar a 

infração penal (art. 419, CPP) ou d) absolver sumariamente o acusado (art. 415, CPP). 

1.2 A decisão de pronúncia 

A decisão de pronúncia está elencada no art. 413 do Código de Processo Penal com a 

seguinte redação: 

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da 

materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de 

participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade 

do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, 

devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e 

especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

§ 2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão 

ou manutenção da liberdade provisória. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

§ 3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou 

substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada 

e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou 

                                                             
4 Art. 410. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
5 Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como os esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o 

debate. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
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imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste 

Código. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Com a redação do artigo supracitado, percebemos que a pronúncia poderá ser proferida 

sempre que o Juiz estiver convencido da materialidade do fato e com indícios suficientes de 

autoria. Nesta linha, Lopes Jr adverte que: “somente quando houver fortes elementos 

probatórios de autoria e materialidade [...] pode o juiz pronunciar”. (LOPES JR., 2015, p. 794). 

 Na visão de Nucci, a decisão de pronúncia: 

É a decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação; remetendo 

o caso a apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, 

pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação 

do plenário, que levara ao julgamento de mérito. (NUCCI, 2010, p. 734) 

 Lopes Jr., conceitua a pronúncia como decisão “interlocutória mista não terminativa, 

que deve preencher os requisitos do artigo 381, do CPP”6 (LOPES JR. 2015, p. 789). Pontua o 

autor em questão, que por se tratar de decisão interlocutória, o recurso cabível para atacar a 

decisão é o recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, IV, do CPP7. 

 Na pronúncia não se espera o convencimento absoluto do juiz da instrução, exige-se 

apenas a análise do material probatório ali produzido. Neste sentido são as palavras de Pacelli: 

Na fase de pronuncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular 

do processo ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses 

de absolvição sumária e de desclassificação. Essas duas decisões, exigem a 

afirmação judicial de certeza total quanto aos fatos e a autoria - por isso são 

excepcionais. (OLIVEIRA, 2013, p. 732). 

Em suma, após a sua confirmação, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase, 

interrompe a prescrição, conforme súmula 191 do STJ8, e dá início a segunda fase do 

procedimento do Júri, sendo que esta não será objeto de estudo do presente trabalho. 

                                                             
6 Art. 381. A sentença conterá: 

I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; 

II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; 

III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; 

IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; 

V - o dispositivo; 

VI - a data e a assinatura do juiz. 
7 Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: 

IV - que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008 

8 A pronúncia e causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime. 
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1.3 Da desclassificação 

A desclassificação tem base legal no artigo 419, do Código de Processo Penal, e ocorre 

quando, ao final da primeira fase, o juiz não concorda com a classificação dos fatos narrados 

na denúncia e aplica definição jurídica diversa. 

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da 

existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e 

não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. 

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição 

deste ficará o acusado preso. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Defende a doutrina, que a desclassificação deverá ocorre apenas em casos que as provas 

obtidas ao final da instrução se estabeleçam de forma inequívoca para o julgador, consoante 

ensinamentos de Nucci:  

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denuncia ou queixa foi 

recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto 

a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1°, do Código 

de Processo Penal [...]. (NUCCI, 2010, p. 743) 

Neste sentido, conforme artigo 74, § 1º, do código de Processo Penal9, a desclassificação 

ocorrerá somente quando a definição jurídica diversa aplicada pelo juiz não se figurar entre os 

artigos 121, §§ 1º e 2º, 122 e 123, consumados ou tentados, do código penal. 

 De maneira quase que pacífica, a doutrina rotula que “a desclassificação tem [...] a 

natureza de uma decisão interlocutória modificadora de competência”. E conforme o código de 

processo estabelece que “contra a decisão de desclassificação é cabível recurso em sentido 

estrito, a ser interposto tanto pela acusação quanto pela defesa, por se cuidar de decisum que 

conclui pela incompetência de juízo, a teor do art. 581, II, CPP”. (TÁVORA; ALENCAR, 2013, 

p. 845)  

É pertinente frisar, que nem sempre ao proferir a decisão interlocutória de 

desclassificação, o processo será remetido a outro juízo, existem casos em que o crime 

                                                             
9 Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a 

competência privativa do Tribunal do Júri. 

§ 1º Competirá privativamente ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos no Código Penal, arts. 121, 

§§ 1º e 2º, 122 e 123, consumados ou tentados. 
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desclassificado permanece com o juiz do Júri, se este for conexo com um daqueles estabelecidos 

no § 1º, do artigo 74, do CCP. Conforme ensinamentos de Nucci: 

E preciso cautela ao aplicar o disposto no art. 419 do CPP, pois nem sempre a 

hipótese de desclassificação obrigara o juiz a remeter o processo a outra Vara. 

Ilustre-se com a acusação fundada era dois homicídios dolosos. 

Desclassificando um deles para a forma culposa, por exemplo, não cabe a 

separação dos processos, enviando-se o que foi desclassificado para o juízo 

competente e pronunciando o outro, que permaneceria na Vara do júri. Afinal, 

tratando-se de infrações conexas e havendo entre elas um crime de homicídio 

doloso, e natural que o delito culposo deva também ser julgado pelo Tribunal 

Popular. (NUCCI, 2010, p. 744) 

 Desta forma, se o imputado estiver respondendo por um único crime e este vier a ser 

desclassificado, os autos serão remetidos para o juízo competente. Nesta vertente, defende 

Lopes Jr., que: “o mais coerente é que seja reaberta a instrução, possibilitando-se às partes 

arrolarem testemunhas para que a prova seja colhida em relação a essa nova imputação”. 

(LOPES JR., 2015, p. 794). Caso o imputado responda por dois ou mais crimes e apenas um 

seja desclassificando, este permanece na competência do Júri por ser conexo com crime doloso 

contra a vida, seja tentado ou consumado. 

1.4 Absolvição sumária 

A absolvição sumária não é apenas uma decisão interlocutória, mas sim uma verdadeira 

sentença, que julga improcedente a pretensão punitiva do Estado e coloca fim ao processo. Seu 

fundamento legal está elencado no artigo 415, do CPP, e possui a seguinte redação: 

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, 

quando: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

I - provada a inexistência do fato; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008) 

III - o fato não constituir infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 

2008) 

IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo 

ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, salvo quando esta for a única 

tese defensiva. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 
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Este instituto é semelhante ao do processo cível, que realiza julgamento antecipado do 

mérito. Na esfera penal, julga improcedente a denúncia e a pretensão acusatória do Estado, 

pondo fim ao processo, conforme ensinamentos da doutrina. 

A absolvição sumária do crime contra a vida julga o mérito da ação penal, em 

momento antecipado. É semelhante ao que se tem como julgamento 

antecipado do mérito no processo civil. A denúncia é julgada improcedente e, 

por força da coisa julgada material formada, não pode ser reiniciada demanda 

penal pelos mesmos fatos narrados na peça acusatória. A sentença de 

absolvição sumária encerra a primeira fase do rito escalonado do júri, sem dar 

seguimento à segunda relativamente ao réu absolvido sumariamente. 

(TÁVORA; ALENCAR, 2013, P. 841.)  

É importante destacar, que a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a 

vida é de competência do Tribunal do Júri, por força de previsão normativa, e desta forma, a 

absolvição sumária deve ocorrer apenas diante de prova inequívoca colhida durante a instrução. 

Lembremos que a absolvição sumaria exige certeza, diante da prova colhida. 

Havendo dúvida razoável, toma-se mais indicada a pronuncia, pois o júri e o 

juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (NUCCI, 

2010, p. 747) 

Nesta linha de raciocínio, destaca Pacelli: 

A razão e até muito simples: a absolvição sumaria e medida excepcional e, 

tendo em vista que, em princípio, cabe ao Tribunal do Júri a competência para 

o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não porque queiramos, mas 

porque consta de texto constitucional. (OLIVEIRA, 2013, p. 725). 

1.5 Da impronúncia 

O instituto da impronúncia é posto no ordenamento como decisão terminativa que 

encerra o processo sem julgamento do mérito. Está previsto no art. 414, do CPP, com a seguinte 

redação:  

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de 

indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, 

impronunciará o acusado. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser 

formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. (Redação dada pela 

Lei nº 11.689, de 2008) 
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 A doutrina costuma classificar a Impronúncia como decisão terminativa que encerra o 

processo sem julgamento do mérito, não havendo a produção de coisa julgada material. (LOPES 

JR, 2015, p.799)  

Na mesma linha, o professor Guilherme de Souza Nucci, afirma que: 

Inexistindo prova da existência de fato (materialidade) ou indício suficiente 

de autoria, o magistrado impronúncia o réu, ou seja, julga improcedente a 

denúncia ou queixa provocando o termino do processo. Entretanto, mantem-

se aberta a oportunidade de, surgindo novas provas, propor-se, novamente, 

ação penal contra o acusado, desde que não esteja extinta a punibilidade. 

(NUCCI, 2010, p. 743) 

 Conforme art. 593, II, do CPP10, o recurso para a decisão de impronúncia é a apelação.  

 A extinção da punibilidade, conforme aplicação deste instituto, pode representar 20 

(vinte) anos de espera. Isso ocorre porque ao não decidir nada, sem pena aplicada, o Código 

Penal usa como parâmetro para fins de prescrição a pena geral em abstrato, conforme caput do 

art. 109. Esse status deixa o imputado em situação de incerteza e gera muitas críticas na 

doutrina. 

1.5.1 Críticas ao instituto 

As consequências dessa decisão é a situação de indecisão, ou como prefere, Aury Lopes: 

“estado de pendência, pois o réu não está nem absolvido, nem condenado”. Afirma ainda o 

ilustre autor sobre a inutilidade da decisão, vez que, pós o pronunciamento judicial não se pode 

afirmar que o réu fora absolvido e nem condenado, ou seja, “A impronúncia não resolve nada”. 

(LOPES JR, 2015, p.800) 

Guilherme Nucci, tece críticas ao instituto da impronúncia, afirmando que: 

[...] parece nos estranho que apenas no contexto dos crimes dolosos contra a 

vida atinja-se tal solução, quando o correto em qualquer outro processo, seria 

a absolvição ainda que por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). 

(NUCCI, 2010, p. 743) 

                                                             
10 Art. 593. Caberá apelação: 

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no 

capítulo anterior; 
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Pacelli, também tece críticas ao citado instituto. Segundo o referido autor, “nos termos 

do art. 414, parágrafo único, do CPP, a decisão de impronúncia não impediria nova investida 

acusatória (denúncia), desde que ainda não extinta a punibilidade e desde que presentes novas 

provas”. Assim, afirma o autor que essa “solução é de um artificialismo sem par”. (OLIVEIRA, 

2012, p. 729) 

Ainda segundo Pacelli, o cume da discussão diz respeito à proibição da revisão criminal 

pro societate -, tendo em vista que o modelo brasileiro não admite este tipo de revisão, pois 

constituiria uma reformatioin pejus. Desta forma, ao final da primeira fase não existindo 

indícios mínimos para demonstrar a possibilidade de o réu ter cometido o crime a impronúncia 

não parece ser o caminho mais adequado. Assim, vejamos o que afirma o referido autor: 

Por isso, estamos convencidos de que o parágrafo único do citado art. 414 

configura verdadeira e inaceitável violação do princípio da vedação da revisão 

pro societate. Assim, de duas, uma: ou se acaba com a decisão de 

impronúncia, sob o fundamento da ausência de provas, remetendo o processo 

ao Tribunal do Júri em tais situações, ou não mais se admite também a 

absolvição sumaria pelo juiz singular, na exata medida em que ambas 

terminariam por afastar a competência do Tribunal do Júri para o julgamento 

de crimes dolosos contra a vida. (OLIVEIRA, 2012, p. 730) 

Na mesma corrente dos autores supracitados, Rangel afirma que a decisão de 

impronúncia é resquício do sistema inquisitorial, quando, a todo custo, a acusado teria que ser 

condenado. Ainda, lembra que se o acusado quiser a folha de antecedentes em branco, não terá. 

A decisão de impronúncia é um nada. O indivíduo não está nem absolvido 

nem condenado. Se solicitar sua folha de antecedentes, consta o processo que 

está paralisado pela impronúncia. Se precisar de folha de antecedentes 

criminais sem anotações, não terá. E pior: o Estado disse que não há os 

menores indícios de que ele e o autor do fato, mas não o absolveu. Por que? 

Porque essa decisão e resquício do sistema inquisitorial, da época em que o 

réu tinha que, a todo custo, ser condenado. (RANGEL, 2010, p. 644) 

Continua o autor afirmando a incompatibilidade do instituto com o Estado Democrático 

de Direito ao afirmar: 

No Estado Democrático de Direito, não podemos admitir que se coloque o 

indivíduo no banco dos réus, não se encontre o menor indício de que ele 

praticou o fato e mesmo assim fique sentado, agora, no banco do reserva, 

aguardando ou novas provas ou a extinção da punibilidade. (Rangel, 2010, p. 

644). 

Ademais, Lopes Jr., afirma que: “se não há provas suficientes para pronúncia (ou 

desclassificação) o réu deve ser absolvido com base no art. 386”, continua o autor: “não se 
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descarta ainda [...] que o juiz absolva sumariamente nos termos do art. 415”. (LOPES JR, 2015, 

p.801) 

Por fim, ao impronunciar o acusado é notório que o Estado-Juiz não logrou êxito em sua 

pretensão acusatória, e o mínimo que se espera deste é uma declaração formal de inocência, já 

que tal decisão não decide nada e repercute não apenas na esfera penal.  

O que se espera do Estado é o óbvio, se não tem condições mínimas para condenar o 

acusado, a conduta correta a se fazer é inocenta-lo. 

1.5.2 A equivocada aplicação do in dubio pro societate 

É muito comum, ao chegar ao final da primeira fase do Tribunal do júri, antes de decidir 

por um dos institutos supracitados (absolvição sumária, desclassificação, impronúncia e 

pronúncia), a utilização do in dubio pro societate, por magistrados, mesmo que diante de 

ausência provas firmes e livres de risco, para pronunciar o réu e consequentemente levá-lo ao 

plenário do Tribunal do Júri. 

Essa prática é bastante criticada pela doutrina, já que havendo dúvida razoável, deverá 

ocorrer a impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação da infração, conforme o caso. 

Neste sentido, citando Rangel, Lopes Jr., afirma que “o princípio do in dubio pro societate não 

é compatível com o Estado Democrático de Direito” e continua afirmando que “não há nenhum 

dispositivo legal que autorize esse chamado princípio do in dubio pro societate”. (LOPES JR., 

2015, p. 793) 

 É sempre pertinente lembrar que o ônus da prova é do Estado e não do acusado, neste 

sentido posiciona-se Rangel: 

Se há dúvida, e porque o Ministério Público não logrou êxito na acusação que 

formulou em sua denúncia, sob o aspecto da autoria e materialidade, não sendo 

admissível que sua falência funcional seja resolvida em desfavor do acusado, 

mandando-o a júri, onde o sistema que impera, lamentavelmente, e o da intima 

convicção. (RANGEL, 2010, p. 635) 

 Na militância do garantismo e respeito a instrumentalidade das formas, sempre de forma 

lúcida, Lopes Jr., destaca:  
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Pensamos que novamente o in dubio pro societate deve ser afastado, cabendo 

aos juízes situarem a questão noutro nível de exigência probatória, mais 

próximo do in dubio pro reo, e da presunção de inocência. (LOPES JR., 2015, 

p. 804).   

Ademais, se estabelecendo como pensamento majoritário, a afirmação de que na dúvida, 

decide-se em favor da sociedade, “consiste em absurdo logico-jurídico”. Pois “se o acusador 

não conseguiu comprovar o fato, constitutivo do direito afirmado, posto que conflitante 

despontou a prova; então, se soluciona a seu favor, por absurdo”. Essa prática judicial em que 

“o vencido vence” denota o fracasso da instituição acusadora, até porque não vemos como 

aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista. (NUCCI, 2010, p. 

736/37) 

1.5.3 A impronúncia e a ação civil ex delicto 

Em que pese as esferas civil e penal sejam distintas, há situações em que uma mesma 

ação ou omissão gere efeitos nos dois campos. Isso ocorre, porque em muitos casos, o delito 

gera uma pretensão de natureza indenizatória, se configurando como um dos efeitos civis da 

sentença penal condenatória. 

Nestes termos, Nucci, conceitua o instituto como uma “ação ajuizada pelo ofendido, na 

esfera cível, para obter indenização pelo dano causado pelo crime, quando existente” (NUCCI, 

2010, p. 230). 

Cabe nesse momento indagar: em caso de impronúncia, cabe ação civil ex delicto?  

A resposta é afirmativa. O instituto da ação civil ex delicto justa-se a outros inúmeros 

problemas provocados pela impronúncia, dando oportunidade para a família da vítima buscar a 

reparação no âmbito civil. Corroborando com esse entendimento, Rangel afirma que “a 

impronúncia não é causa impeditiva da propositura da ação civil ex delicto. (RANGEL, 2010, p. 

650). 

Todavia, lembra o mesmo autor, que por ser uma decisão meramente processual, sem 

objetivo de atingir efeito pecuniário, o legitimado terá que propor a ação e passar por processo 

de conhecimento, já que a decisão impronúncia não é título executivo judicial. Consoante 

vejamos: 
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A impronúncia, por ser uma decisão de natureza meramente processual, não 

tem o condão de subtrair qualquer efeito de natureza patrimonial, ou seja, não 

impede ela a responsabilidade civil do acusado que foi impronunciado. Poderá 

a vítima propor ação civil para ressarcimento dos danos sofridos com o ilícito 

penal. Neste caso, a ação civil será pelo processo de conhecimento, já que a 

decisão de impronúncia não é título executivo judicial, não fazendo nascer 

qualquer responsabilidade civil para o impronunciado. (RANGEL, 2010, p. 

650) 

 Continua Rangel, combatendo o instituto da impronúncia demonstrando que não faz 

sentido a falta de indícios suficientes de autoria, provocar ao impronunciado a insegurança de 

aguardar a extinção de punibilidade. 

Se o réu é inocente e não se achou indícios suficientes de que é o autor do fato 

que lhe foi imputado, não faz sentido ser impronunciado e ficar aguardando, 

para sua (in)segurança, a extinção da punibilidade. Inclusive, porque o 

legitimado poderá ir para o cível promover a competente ação civil de 

ressarcimento de danos. (RANGEL, 2010, p. 644). 

 Para Rangel, “se não há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, 

ou se apenas há prova da materialidade do fato, mas não indícios de que o réu é seu autor, deve 

ser absolvido” (RANGEL, 2010, p. 644). 

 Nas lições de Nucci, o impronunciado “é lançado no limbo jurídico. Sua folha de 

antecedentes registra a impronúncia, significando que o réu está com sua situação pendente 

bastando que o órgão acusatório encontre novas provas da sua pretensa culpa. (NUCCI, 2010, 

p. 743). 

 Além de não decidir nada, a impronúncia ainda submete o acusado a outro processo, o 

da ação civil ex delicto, um processo desgastante e longo, já que, como fora supracitado, a 

decisão de impronúncia não é título executivo judicial, precisando, desta maneira, que o 

processo se inicie na fase de conhecimento, passando pela instrução e produção de provas, 

causando mais uma série de problemas para o indivíduo, que em tese teria que ser absolvido. 
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2. A IMPRONÚNCIA E A REVISÃO CRIMINAL ÀS AVESSAS 

 

 A revisão criminal, é uma ação de impugnação de competência originária dos Tribunais, 

privativa da defesa, que tem o objetivo de rescindir uma sentença transitada em julgado. Possui 

caráter excepcional, tendo previsão legal estabelecida no art. 621 do Código de Processo Penal.     

Aury Lopes Jr., afirma que “trata-se de meio extraordinário de impugnação, não 

submetida a prazos, que se destina a rescindir uma sentença transitado em julgado, exercendo 

por vezes um papel similar ao de uma ação de anulação, ou constitutiva negativa”. (LOPES Jr. 

2015, p. 1094) 

Pertinente pontuar também que a revisão criminal abraça os casos em que ocorre o 

trânsito em julgado da sentença absolutória imprópria, consoante verifica-se:  

Embora seja pressuposto essencial para a revisão criminal a existência de uma 

sentença condenatória definitiva, deve-se incluir nesse contexto a sentença 

absolutória impropria, isto e, aquela que impõe ao inimputável, autor de um 

injusto penal, uma medida de segurança (art. 386, parágrafo único, III, CPP). 

(NUCCI, 2010, p. 923) 

Para Nucci, a revisão criminal é uma autêntica ação rescisória na esfera criminal, 

segundo o autor, este instituto não é um recurso e fora colocado indevidamente como recurso 

no Código de Processo Penal, consoante verifica-se: 

É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência 

originaria dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, 

com transito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica 

ação rescisória na esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no 

Código de Processo Penal. É ação sui generis, pois não possui polo passivo, 

mas somente o autor, questionando um erro judiciário que o vitimou. (NUCCI, 

2012, p. 916). 

Necessário também, conforme observa Paulo Rangel, atentar-se que a revisão criminal 

existe para reparar possíveis erros cometidos pela Judiciário, pois trata-se de “Ação autônoma 

de impugnação da coisa julgada material, de índole constitucional, que visa a reparação de um 

erro (iudicando ou in procedendo) Judiciário consagrado em uma decisão judicial”. (RANGEL, 

2010, p. 1006) 
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   Com previsão legal no artigo 621, do Código de Processo Penal, a sua redação diz o 

seguinte: 

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: 

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal 

ou à evidência dos autos; 

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou 

documentos comprovadamente falsos; 

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do 

condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial 

da pena. 

De acordo que o inciso I, do citado artigo, a revisão criminal será admitida quando a 

sentença condenatória for contraria a texto da lei penal ou à evidência dos autos. Aqui, 

contrariar o texto da lei penal refere-se ao fundamento da ação, a discussão mais adequada sobre 

a interpretação do Direito, já que “quando a alteração é legislativa, nem sequer é necessário o 

ajuizamento da revisão; basta o requerimento, por simples petição ao juiz da execução, ou até 

mesmo a impetração de habeas corpus”(OLIVEIRA, 2013, p. 960/961). Assim, o pedido de 

revisão com base na decisão contrária ao texto expresso de lei “situa-se, acima de tudo, na 

dimensão de conflito hermenêutico, no qual se discute é a eleição dos significados da norma e 

o sentido a ele dado pelo juiz”. (LOPES, Jr. 2015, p. 1096) 

Na segunda parte do inciso I, ao qual a sentença condenatória é contrária às evidências 

dos autos, para o pedido de revisão, é necessário que a sentença seja proferida em desacordo 

com o conjunto de provas colhidas durante o processo, desta forma, “torna-se indispensável 

que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes nos autos”. 

(NUCCI, 2010, p. 924) 

O inciso II, do artigo 621, do Código de Processo Penal, estabelece que caberá revisão 

quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos. 

Com redação de fácil compreensão, o inciso II é autoexplicativo. Sua redação “deixa 

claro que essas peças constitutivas do processo necessitam ser comprovadamente não autênticas 

e tenham sido determinantes para a condenação”, conforme ensina Nucci. O mesmo autor ainda 

completa que é imprescindível “a exigência de uma falsidade induvidosa”. (NUCCI, 2010, p. 

924/925) 

Por fim, o inciso III, estabelece que caberá revisão quando, após a sentença, se 

descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou 

autorize diminuição especial da pena. 
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Para Aury Lopes Jr., o termo novas provas descrito no inciso III, terá que “abarcar o 

fato novo, na medida em que este fato novo se processualize através de uma atividade probatória 

e com isso influa decisivamente no julgamento”. (LOPES JR. 2015, p. 1100) 

Na mesma linha, Pacelli afirma que “O fundamento, então, é eminentemente de revisão 

de provas, quando se sustentará a existência de material probatório não apreciado no processo 

anterior”. (OLIVEIRA, 2013, p. 963) 

Por sua vez, Nucci assevera que “o surgimento de novas provas de inocência do 

condenado – deve ser interpretada como provas substancialmente novas, ou seja, inéditas ao 

processo. (NUCCI, 2010, p. 925) 

Desta forma, diante do que fora fartamente exposto, tem-se que a revisão criminal 

prevista no artigo 621, do Código de Processo Penal, ocorrerá apenas quando o caso concreto 

se amoldar entre os três incisos do supracitado artigo. E assim entende a doutrina ao afirmar 

que “a excepcionalidade da revisão criminal faz com o que os casos em que ela é admitida 

sejam taxativamente previstos, sem ampliação deste rol”. (LOPES JR. 2015, p. 1095) 

 No contexto da impronúncia, objeto de estudo do presente trabalho, ao permitir que o 

acusado seja vítima de um novo processo com o surgimento de novas provas, não seria uma 

nova espécie de revisão criminal? A resposta é afirmativa, que acarreta muitos problemas aos 

impronunciado, além de afrontar o modelo brasileiro, pois este “não admite a chamada revisão 

criminal pro societate, ou seja, a revisão das sentenças absolutórias, o que constituiria uma 

autêntica reformatio in pejus”. (LOPES JR. 2015, p. 1095) 

Em que pese, como foi dito em outras oportunidades, “a impronúncia não resolve nada”, 

já que não condena e nem dá ao acusado o status de absolvido. O ingresso no poder Judiciário 

por parte do Ministério Público, para oferecer uma nova denúncia em um caso que já teve a 

oportunidade de oferta-la, mas sem o êxito na acusação, configura-se como revisão às avessas, 

pois conforme dito em linhas acima, o rol da revisão criminal é taxativo e não permite 

ampliação, principalmente neste caso, considerando que este novo intento teria o fito exclusivo 

de prejudicar o acusado. (LOPES JR, 2015, p. 800) 

Reforçando este entendimento, Pacelli afirma que a revisão criminal é um instituto 

exclusivo da defesa, sendo vedada a utilização do instituto pela acusação, já que a revisão pro 

societate não é permitida em nosso ordenamento. 

A ação de revisão criminal, como é obvio, não é permitida a acusação, pois o 

princípio da vedação da revisão pro societate a impediria. Absolvido o réu por 

sentença passada em julgado, nada mais se poderá fazer em relação aos fatos 

então (bem ou mal) apreciados. (OLIVEIRA, 2013, p. 959). 
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Na mesma linha, combatendo o pensamento da revisão pro societate, afirma Távora: 

A ação de revisão criminal tem o objetivo de reexaminar sentença 

condenatória ou decisão condenatória proferida por tribunal, que tenha 

transitado em julgado. Tal demanda tem o condão de excepcionar a coisa 

julgada em matéria criminal, pelo que só se permite seu ajuizamento quando 

em favor do sentenciado. Não há, assim, revisão criminal pro societate, mas 

tão-somente quando seu manejo é permeado pelos princípios do favor rei e da 

verdade real (verdade processual), caracterizando-se como demanda para o 

resgate do status dignítatis do acusado. (TAVORA, 2013, p. 1202) 

 Ainda em tempo, afirma Rangel que “o objeto da revisão criminal é exatamente a 

dignidade do indivíduo que, se atacada por um erro judiciário, deve ser restabelecida”. 

(RANGEL, 2010, p. 1008) 

 Sendo assim, não é admissível que após uma longa batalha criminal, perante o poder 

judiciário, em que o polo mais fraco (o acusado) passe por todo um constrangimento perante a 

sociedade provocado por uma acusação que não alcança seu objetivo que é provar o que está 

alegando, o oferecimento de uma nova denúncia não se firma como uma ação razoável pelo que 

foi e será apresentado ainda neste trabalho, correspondendo a um verdadeiro bis in idem 

processual.      
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3. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E PROCESSO PENAL 

CONSTITUCIONAL 

Para compreendermos os efeitos negativos que emanam da decisão de impronúncia, faz-

se necessário entendermos os fundamentos de nossa Constituição Federal e de todo o 

ordenamento jurídico dela decorrente. Nesse sentido, nossa Constituição estabelece, já no seu 

primeiro artigo, que “a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito". 

José Afonso da Silva, ensina que “o Estado Democrático de Direito destina-se a 

assegurar o exercício de determinados valores supremos” (SILVA, 2009, p. 23). Com relação 

a esses valores supremos, Silva, afirma que: 

A Constituição, reconhecendo sua existência e sua eminência, transformou-a 

num valor supremo da ordem jurídica, quando declara como um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil constituída em Estado 

Democrático de Direito. Se é fundamento é porque se constitui num valor 

supremo, num valor fundante da República, da Federação, do País, da 

Democracia e do Direito. Portanto, não é também da ordem política, social, 

econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, porque está na base 

de toda a vida nacional. (SILVA, 2009, p. 38) 

Os valores supremos expressos em nossa Constituição, dentre eles: a dignidade da 

pessoa humana, elevada ao patamar de fundamento da República, constitui mecanismo de 

garantias e direitos do cidadão em face do Estado. Assim, segundo Silva, todas as normas e 

princípios constitucionais têm uma única direção, qual seja, a de garantir o primado da 

dignidade da pessoa humana. 

A Constituição, ao impor o Estado Democrático de Direito, estabeleceu mecanismos 

que conferem aos cidadãos garantias em face do Estado, sobretudo, no que se refere ao respeito 

da dignidade da pessoa humana que, se expressa na esfera da prestação jurisdicional como valor 

supremo de um Estado Democrático de Direito. Por essa razão, conforme as lições de Paulo 

Rangel: 

No Estado Democrático de Direito, não podemos admitir que se coloque o 

indivíduo no banco dos réus, não se encontre o menor indicio de que ele 

praticou o fato e mesmo assim fique sentado, agora, no banco do reserva, 

aguardando ou novas provas ou a extinção da punibilidade. (RANGEL, 2010, 

p. 644) 
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 O impronunciado ficará no aguardo de novo processo ou da declaração da extinção da 

punibilidade. Nesse caso, fica o acusado num estado de pendência. Nota-se, nesse sentido, a 

total incompatibilidade da decisão de impronúncia com o Estado Democrático de Direito, do 

qual decorre o Processo Penal Constitucional, mecanismo de efetivação dos direitos e garantias 

fundamentais dos cidadãos. Assim, trazer à luz a distinção apresentada pelo professor 

Guilherme de Souza Nucci, entre os conceitos de Direito Processual Penal e Processo Penal 

democrático, mostra-se pertinente para os objetivos do presente trabalho: 

Direito Processual Penal: e o corpo de normas jurídicas cuja finalidade e 

regular a persecução penal do Estado, através de seus órgãos constituídos, para 

que se possa aplicar a norma penal, realizando-se a pretensão punitiva no caso 

concreto. 

Processo Penal democrático: cuida-se da visualização do processo penal a 

partir dos postulados estabelecidos pela Constituição Federal, no contexto dos 

direitos e garantias humanas fundamentais, adaptando o Código de Processo 

Penal a essa realidade, ainda que, se preciso for, deixe-se de aplicar legislação 

infraconstitucional defasada e, por vezes, nitidamente inconstitucional. 

(NUCCI, 2010, p. 79) 

Sem destoar das lições de Nucci, de que o Processo Penal democrático cuida-se da 

visualização do Processo Penal a partir dos postulados estabelecidos pela Constituição Federal, 

o professor Eugênio Pacelli de Oliveira afirma que, “[...] o Direito Processual Penal brasileiro 

não pode mais ser aplicado com base na estrutura do ainda vigente Código de Processo Penal 

parece não haver dúvidas. A Constituição da República, de há muito, lançou novas luzes sobre 

a matéria”. (OLIVEIRA, 2013, p. 35) 

À semelhança do que ocorre em outros ramos do direito, a exemplo do Civil, conforme 

observado por alguns doutrinadores, com o advento da Constituição Federal de 1988, é preciso 

que o Processo Penal também passe por uma constitucionalização. Isto significa que não se 

admite mais qualquer aplicação e/ou interpretação do Processo Penal que não seja ou esteja 

conforme à Constituição. A esse respeito, vejamos as lições do professor Aury Lopes Jr.: 

Como já foi exposto até aqui, pensamos ser imprescindível que o processo 

penal passe por uma constitucionalização, sofra uma profunda filtragem 

constitucional, estabelecendo-se um (inafastável) sistema de garantias 

mínimas. Como decorrência, o fundamento legitimante da existência do 

processo penal democrático é sua instrumentalidade constitucional, ou seja, o 

processo enquanto instrumento a serviço da máxima eficácia de um sistema 

de garantias mínimas. (LOPES JR., 2015, p. 57) 

Defende-se assim, que o Processo Penal constitucional deve ser instrumento a serviço 

da máxima eficácia de um sistema de garantias mínimas, dirigido a proteção dos direitos 
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fundamentais. Tal concepção, assume relevância ainda maior quando imaginamos que, 

conforme afirma Lopes Jr. “todo poder tende a ser autoritário e precisa de limites, controle. 

Então, as garantias processuais constitucionais são verdadeiros escudos protetores contra o 

(ab)uso do poder estatal”. (LOPES JR., 2016, p. 57). Para limitar o poder punitivo do Estado, 

Lopes Jr., ensina que:   

Quando se lida com o processo penal, deve-se ter bem claro que, aqui, forma 

é garantia. Por se tratar de um ritual de exercício de poder e limitação da 

liberdade individual, a estrita observância das regras do jogo (devido processo 

penal) é o fator legitimante da atuação estatal. Nessa linha, os princípios 

constitucionais devem efetivamente constituir o processo penal. Esse sistema 

de garantias está sustentado – a nosso juízo – por cinco princípios básicos que 

configuram, antes de mais nada, um esquema epistemológico que conduz à 

identificação dos desvios e (ab)usos de poder. (LOPES JR., 2015, p. 58) 

No processo penal constitucionalizado, forma é garantia, o que torna, portanto, 

imperioso reconhecer a necessidade da estrita observância das regras do jogo. Nesse sentido, 

destaca Lopes Jr., que: 

O processo não pode mais ser visto como um simples instrumento a serviço 

do poder punitivo (direito penal), senão que desempenha o papel de limitador 

do poder e garantidor do indivíduo a ele submetido. Há que se compreender 

que o respeito as garantias fundamentais não se confunde com impunidade, e 

jamais se defendeu isso. O processo penal é um caminho necessário para 

chegar-se, legitimamente, à pena. Daí por que somente se admite sua 

existência quando ao longo desse caminho forem rigorosamente observadas 

as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as regras do devido 

processo legal) (LOPES JR., 2016, p. 34) 

Para Lopes Jr., o Processo Penal seria um caminho necessário para chegar-se, 

legitimamente, à pena, desempenhando o papel de limitador do poder e garantidor do indivíduo 

a ele submetido. Assim, o Processo Penal constitui-se também em ferramenta de verbalização 

da Constituição Federal, sendo instrumento de contenção do abuso estatal. Neste sentido, 

assinala Lopes Jr. que o processo: 

[...] como instrumento para a realização do Direito Penal, deve realizar sua 

dupla função: de um lado, tornar viável a aplicação da pena, e, de outro, servir 

como efetivo instrumento de garantia dos direitos e liberdades individuais. 

(LOPES JR., 2006. p.38) 

Dessa forma, o Processo Penal, assegura os indivíduos dos excessos do Estado, servindo 

como instrumento de limitação da atividade estatal, estruturando-se de modo a garantir plena 

efetividade aos direitos individuais constitucionalmente previstos. Ainda, segundo o mesmo 
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autor, “[...] a uma constituição democrática, como a nossa, necessariamente deve corresponder 

um processo penal democrático, visto como instrumento a serviço da máxima eficácia do 

sistema de garantias constitucionais do indivíduo”. (LOPES JR., 2016, p. 32) 

Prossegue Lopes Jr., afirmando que: 

Somente, a partir da consciência de a Constituição deve efetivamente 

constituir (logo, consciência de que ela constitui a ação), é que se pode 

compreender que o fundamento legitimante da existência do processo penal 

democrático se dá por meio da sua instrumentalidade constitucional. Significa 

dizer que o processo penal contemporâneo somente se legitima à medida que 

se democratizar e for devidamente constituído a partir da Constituição. 

(LOPES JR., 2016, p. 32) 

Consoante ensina citado autor, neste fragmento, o Processo Penal contemporâneo 

somente se legitima à medida que se democratizar e for constituído a partir da Constituição. De 

igual modo, defende o professor Gamil Föppel: 

Com efeito, pode-se afirmar que a gradativa construção de um Estado 

Democrático de Direito não se perfaz com a mera auto-intitulação como tal. 

Corresponde, pois, a consectário lógico da limitação da esfera de atuação 

estatal em prol da liberdade do indivíduo. Entretanto, não se pode falar em 

liberdade quando dissociada de instrumentos idôneos à sua efetiva garantia, 

sob pena de se tornar falacioso o discurso democrático transmitido aos 

cidadãos. (FÖPPEL, 2008, p. 505)  

O Processo Penal democrático, fundado e limitado na e pela Constituição, deve ter a 

liberdade individual, como valor absoluto e inafastável, valor este considerado como de grande 

relevância pela Constituição Federal de 1988. Constitui, assim, “o objeto primordial da tutela 

no processo penal é a liberdade processual do imputado, o respeito a sua dignidade como 

pessoa, como efetivo sujeito do processo. (LOPES JR., 2016, p. 32) 

Sem contrariar esse entendimento, ensina o professor Pacelli de Oliveira: 

Nesse quadro, os princípios fundamentais do processo não podem afastar-se 

de tal missão. Princípios, então, que se apresentam como normas fundantes do 

sistema processual, sem os quais não se cumpriria a tarefa de proteção aos 

direitos fundamentais. O Direito Processual Penal, portanto, e, 

essencialmente, um Direito de fundo constitucional. (OLIVEIRA, 2013, p. 

36) 

Consoante ensina Pacelli, o direito processual penal seria um direito 

constitucionalmente fundamentado, tendo na Constituição sua fonte e limite, objetivando, a 

proteção aos direitos fundamentais. Dessa forma, o direito processual penal fundamentado na 
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Constituição, não seria mera explicitação dos direitos fundamentais, mas efetiva realização e 

proteção dos mesmos: 

Para além da mera explicitação dos direitos fundamentais como a verdadeira 

e legitima fonte de direitos e obrigações, públicas e privadas, que deve orientar 

a solução dos conflitos sociais, individuais e coletivos, a atual ordem 

constitucional não deixa margem a dúvidas quanto a necessidade de se 

vincular a aplicação do Direito e, assim, do Direito Processual Penal, a tutela 

e a realização dos direitos humanos, postos como fundamentais na ordenação 

constitucional (arts. 5º, 6º e 7º, CF). (OLIVEIRA, 2013, p. 36) 

Nas lições de Pacelli, o direito processual penal constitucional, deve vincular a aplicação 

do direito a tutela e a realização dos direitos humanos. Nesta linha, Aury Lopes Jr., ensina que: 

Lidamos com o processo penal desde um olhar constitucional, buscando 

efetivar a filtragem que o Código de Processo Penal exige para ter aplicação 

conforme a Constituição. Nessa tarefa, existem princípios que fundam a 

instrumentalidade constitucional e conduzem a uma (re)leitura de todos os 

institutos do processo penal brasileiro. Significa dizer que não se pode mais, 

por exemplo, pensar a prisão cautelar senão à luz da presunção 

(constitucional) de inocência; o princípio da jurisdição exige a observância do 

(sub)princípio do juiz natural; o inquérito policial deve ser constitucionalizado 

para permitir certo nível de contraditório e direito de defesa; e assim por 

diante. (LOPES JR., 2014, p. 57) 

Propõe-se uma releitura constitucional de todos os institutos do Processo Penal e, não 

só deste, mas, até mesmo do inquérito policial que deve ser, segundo o mencionado autor, 

constitucionalizado. Nessa linha de intelecção, ensina o professor Miguel Calmon Dantas, que 

“[...] a constitucionalização do ordenamento jurídico se opera não apenas pela mera previsão 

de institutos dos outros ramos do direito pela Constituição, mas quando, além disso, traça um 

regime constitucional estruturante”. (DANTAS, 2008, p. 695). Prossegue em sua análise o 

referido autor: 

Nesse sentido, a constitucionalização do processo apenas se caracteriza pela 

existência de um regime constitucional do processo; ou seja, não basta a mera 

referência a alguns institutos e algumas garantias processuais de forma tópica 

e enunciativa, fazendo-se mister a consagração sistemática do processo que 

viabilize a identificação de um regime jurídico-constitucional – ainda que não 

seja, evidentemente, exauritente ou mesmo minudente – vinculante para os 

órgãos de soberania no exercício, também processual, das suas funções e 

competências constitucionais. (DANTAS, 2008, p. 695) 

No Estado Democrático de Direito, impera reconhecer a função do processo como 

efetivador e garantidor dos direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição. Seria, 
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assim, um instrumento para a efetivação dos direitos fundamentais do imputado. Nessa linha, 

Dantas, mencionando José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina que: 

Baracho, ao afirmar que direito processual constitucional se compõe da tutela 

constitucional dos princípios e institutos fundamentais da jurisdição e do 

processo e, também, da jurisdição constitucional, destacando o processo como 

via de tutela da Supremacia da Constituição e dos direitos fundamentais, 

identifica o processo constitucional com a atividade jurisdicional e com a 

jurisdição constitucional, ressaltando que o processo constitucional se 

configura como metodologia de garantia dos direitos fundamentais. 

(DANTAS, 2008, p. 692) 

Ressalte-se que, ao se sustentar a existência da constitucionalização do processo, 

defende-se, conforme ensina Dantas, o processo como via de tutela da Supremacia da 

Constituição e dos direitos fundamentais. Implica reconhecer não somente a previsão explícita 

em texto constitucional de garantias ou princípios tópicos de processo, mas que o mesmo seja 

fundamentado na Constituição e objetive proteção e efetivação dos direitos fundamentais. 

Milita-se pelo processo penal constitucionalizado, via de tutela da Supremacia da 

Constituição e dos direitos fundamentais, como forma de se opor a decisão de impronúncia, 

violadora dos princípios fundamentais que visam tutelar a liberdade do imputado, sobretudo a 

presunção de inocência. Tal decisão, fere de morte tal presunção e impõe ao imputado um status 

não condizente com o Processo Penal Constitucional, decorrente do Estado Democrático de 

Direito. Nestes termos, retomando o que nos ensina Lopes Jr.: 

[...] pensamos ser imprescindível que o processo penal passe por uma 

constitucionalização, sofra uma profunda filtragem constitucional, 

estabelecendo-se um (inafastável) sistema de garantias mínimas, (...) ou seja, 

o processo enquanto instrumento a serviço da máxima eficácia de um sistema 

de garantias mínimas. (LOPES JR., 2015, p. 57) 

Por afrontar as garantias mínimas do réu, é que acreditamos que a decisão de 

impronúncia não deve ser tolerada no Processo Penal Constitucional, considerando ainda que 

“não resolve nada e gera um angustiante e ilegal estado de “pendência”, pois o réu não está nem 

absolvido, nem condenado” (LOPES JR., 2015, p. 800). Contudo, não seria essa situação de 

grave angustia e incerteza jurídica que se busca preservar no Estado Democrático de Direito, 

aliás, ressalte-se que tal situação fere o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, 

conforme ensina Lopes Jr., “remonta a uma racionalidade tipicamente inquisitória”. (LOPES 

JR, 2015, p. 800) 

Nessa perspectiva, para evitar esse estado de “pendência” e incerteza que “não resolve 

nada”, é que, defendemos que sendo o Estado titular da persecução penal, deve o mesmo 
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realizar tal missão respeitando todas as garantias e direitos dos cidadãos previstos na 

Constituição, uma vez que, no Estado Democrático de Direito, constitucionalmente consagrado, 

não há de existir na legislação processual penal qualquer preceito que venha causar grave dano 

ao acusado, sobretudo, quando não há provas suficientes da materialidade do crime ou indícios 

convincentes de que o réu é o autor ou partícipe do crime, como ocorre na decisão de 

impronúncia. 

Enfim, é com essa compreensão que pretendemos enfrentar o tema proposto, pois o 

Processo Penal, conforme se defende nesse trabalho, não coaduna com a decisão de 

impronúncia, que não reflete as aspirações constitucionais de tutela da dignidade humana. 
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4. PRINCÍPIOS PENAIS CONSTITUCIONAIS E A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA 

Continuando nossa busca em compreender os efeitos negativos que resultam da decisão 

de impronúncia, mostra-se necessário analisar alguns princípios que regem e formatam o 

processo penal, e que buscam efetivar os direitos e garantias do cidadão, que por algum motivo 

se encontre na condição de causado da prática de um fato criminoso. 

O Processo Penal nos termos defendidos no presente estudo, decorre da efetiva 

observância dos princípios constitucionais, que o formatam e dão vida, pois acreditamos que 

não se admite mais um processo sem efetivação dos princípios constitucionais como meio de 

tutela da dignidade humana. 

Assim, na efetivação do Estado Democrático de Direito, os princípios representam 

postulados fundamentais da política Processual Penal do Estado, assumindo papel de destaque. 

Por sua relevância, Lopes Jr., defende que: 

Inclusive, entendemos que uma obra de processo penal deveria ter uma 

organização diferenciada, estruturando-se a partir dos princípios 

constitucionais, para só então desenvolver os diferentes institutos que 

compõem o processo penal. (LOPES JR., 2014, p. 57) 

Nessa linha, entendemos ser necessário apresentar, ainda que sem pretensão exauriente, 

uma breve análise acerca de alguns princípios que regem o Processo Penal. Sendo assim, 

importa, desde já, trazer à luz o que ensina a esse respeito o professor Pacelli: 

Em relação ao Processo Penal enquanto sistema jurídico de aplicação do 

Direito Penal, estruturado em sólidas bases constitucionais, pode-se adiantar 

a existência de alguns princípios absolutamente inafastáveis, e, por isso, 

fundamentais, destinados a cumprir a árdua missão de proteção e tutela dos 

direitos individuais. (OLIVEIRA, 2013, p. 37) 

Alguns princípios que regem o Processo Penal, seriam segundo Pacelli, “absolutamente 

inafastáveis”. Por essa razão, o respeito a tais princípios mostra-se ainda mais necessário, uma 

vez que o que está em jogo, em regra, é a liberdade do sujeito. Desse modo, resta claro que na 

construção do Processo Penal Constitucional é imprescindível a observância aos princípios. 

Sem tal obediência não há que se falar em Processo Penal Constitucional, que respeite os 

direitos e garantias do imputado. 
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Assim, sem pretensão de esgotar o tema ou mesmo de enfrentar todos os princípios 

constitucionais que regem o Processo Penal, faremos uma rápida análise de alguns princípios 

que julgamos, minimamente necessário na construção desse Processo Penal Constitucional, a 

saber: dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, in dubio pro réo e duração 

razoável do processo. 

Cônscios de que toda escolha é, por demais arbitrária, ressaltamos, desde logo, que os 

princípios ora analisados não obedecem nenhuma ordem de importância, hierarquia ou 

supremacia entre si, ou mesmo sobre outros que poderiam compor o presente estudo, mas que 

por questões de logística optamos em não analisar, o que não os desmerecem ou tiram-lhes a 

importância. A nossa escolha se pautou na relação conflituosa da decisão de impronúncia e os 

princípios analisados.  

Feita essas observações, passaremos a analisar a decisão de impronúncia e sua 

conflituosa relação com os princípios indicados. 

4.1 A impronúncia e o princípio da dignidade da pessoa humana 

Contemplado como fundamento do Estado Democrático de Direito, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, III, que assim expressa: 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...); 

III - a dignidade da pessoa humana; 

Irradia seus valores para os demais campos e princípios a serem observados, 

constituindo atualmente a base de todo o sistema jurídico. Neste sentido, aponta Lopes Jr. com 

fundamento nas lições de Ingo Sarlet: 

Ainda, considerando a tensão gerada, é importante recordar SARLET, quando 

explica que a dignidade da pessoa humana é um “valor-guia; não apenas 

direitos fundamentais, mas de toda a ordem jurídica (constitucional e 

infraconstitucional), razão pela qual, para muitos se justifica plenamente sua 

caracterização como princípio constitucional de maior hierarquia axiológica-

valorativa”. (LOPES JR. 2014, p. 506)  
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Respeitar o referido princípio, consiste em respeitar o Estado Democrático de Direito. 

Desse modo, ter-se-á no Estado Democrático de Direito um sistema de limitações ao exercício 

do poder estatal, baseado, nos direitos fundamentais, principalmente na dignidade da pessoa 

humana. A esse respeito ainda informa Lopes Jr.: 

Inclusive, na hipótese de conflito entre princípios e direitos 

constitucionalmente assegurados, destaca SARLET, “o princípio da dignidade 

da pessoa humana acaba por justificar (e até mesmo exigir) a imposição de 

restrições a outros bens constitucionalmente protegidos”. Isso porque, como 

explica o autor, existe uma inegável primazia da dignidade da pessoa humana 

no âmbito da arquitetura constitucional. (LOPES JR., 2014, p. 506-507) 

Nessa perspectiva, ao impronunciar o réu, por não estar o juiz convencido da 

materialidade do fato ou de indício de autoria ou participação, estará o Estado falhando com a 

sua prestação jurisdicional, bem como submetendo o impronunciado a um inconveniente 

jurídico, pois, “ao não decidir nada em favor do réu, a impronúncia gera um estado de 

pendência, de incerteza e insegurança processual”. (LOPES JR, 2015, p. 799) 

Sabe-se, portanto, que o Processo Penal deve ser utilizado como instrumento de garantia 

através do princípio da dignidade da pessoa humana que decorre do Estado Democrático de 

Direito. Segundo ensina Gilmar Mendes: 

Tem-se, assim, em rápidas linhas, o significado que os direitos fundamentais 

especialmente os de caráter processual assumem para a ordem constitucional 

como um todo. 

Não se pode perder de vista que a boa aplicação dessas garantias configura 

elemento essencial de realização do princípio da dignidade humana na ordem 

jurídica. Como amplamente reconhecido, o princípio da dignidade da pessoa 

humana impede que o homem seja convertido em objeto dos processos 

estatais. (MENDES, 2013, p. 385) 

Conforme aponta Ministro da Suprema Corte, em respeito à sua dignidade o homem não 

pode ser usado como mero objeto do Processo Penal. Assim, evidencia-se que a decisão de 

impronúncia gera efeitos que não coadunam com o princípio da dignidade da pessoa humana, 

pois mesmo não havendo prova de que o réu seja responsável pelo delito a ele imputado, não 

será absolvido e, ainda, ficará, conforme ensina Lopes Jr., “à disposição do Estado, em uma 

situação de eterna angústia e grave estigmatização social e jurídica” (LOPES JR., 2015, p. 801), 

convertido assim em objeto de processos estatais, segundo as lições de Gilmar Mendes. 

Ainda segundo o mesmo autor: 
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Assim, tal como a garantia do devido processo legal, o princípio da dignidade 

da pessoa humana cumpre função subsidiária em relação às garantias 

constitucionais específicas do processo. Os direitos fundamentais 

relacionados à atuação processual e procedimental fundamentam-se no 

princípio da dignidade da pessoa humana, e a compreensão do processo como 

um fim em si mesmo e o homem como objeto desta finalidade agride a um só 

tempo direitos fundamentais relacionados à existência do processo, e também 

a dignidade humana. (MENDES, 2013, p. 386) 

Portanto, deve o processo existe para servir a máxima efetivação dignidade da pessoa 

humana, bem como dos demais direitos fundamentais, o que não ocorre com a decisão de 

impronúncia. 

Não obstante, não é essa situação de grave angustia e incerteza jurídica que se almeja 

no Estado Democrático de Direito, conforme ensina Gilmar Mendes: 

O catálogo dos direitos fundamentais na Constituição consagra liberdades 

variadas e procura garanti-las por meio de diversas normas. Liberdade e 

igualdade formam dois elementos essenciais do conceito de dignidade da 

pessoa humana, que o constituinte erigiu à condição de fundamento do Estado 

Democrático de Direito e vértice do sistema dos direitos fundamentais. 

(MENDES, 2013, p, 263) 

Tal situação, contudo, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que 

impõe ao impronunciado o grave ônus da estigmatização social e de eterna angustia, uma vez 

que a duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a 

ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade 

da pessoa humana. 

4.2A impronúncia e o princípio da presunção de inocência 

Como instrumento essencial do Estado Democrático de Direito, o princípio da 

presunção de inocência, encontra-se positivado no art. 5º, LVII, da CF/88, que afirma: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguinte: 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória 
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Vê-se nitidamente a existência uma presunção de inocência do acusado até que haja uma 

sentença condenatória irrecorrível que o declare culpado. É assegurado a todo e qualquer 

indivíduo um prévio estado de inocência, que só pode ser afastado se houver sentença 

condenatória transitado em julgado. 

O princípio em questão, portanto, deve orientar o tratamento do acusado ao longo de 

todo o processo, impedindo que ele seja equiparado ao culpado. Com efeito, tem-se a presunção 

de inocência, consoante ensina Pacelli de Oliveira: 

[...] como valor normativo a ser considerado em todas as fases do processo 

penal ou da persecução penal, abrangendo, assim, tanto a fase investigatória 

(fase pré-processual) quanto a fase processual propriamente dita ação penal. 

(OLIVEIRA, 2013, p. 497) 

Na relação Processual Penal, o princípio da presunção de inocência pende a favor do 

acusado, transferindo a obrigação de demonstrar efetivamente a responsabilidade penal do 

acusado ao órgão encarregado de promover a acusação. Nesse sentido, merece destaque as 

lições de Luigi Ferrajoli: 

Sendo a inocência assistida pelo postulado de sua presunção até prova em 

contrário, é essa prova contrária que deve ser fornecida por quem a nega 

formulando a acusação. Daí o corolário do ônus acusatório da prova expresso 

pelo nosso axioma A9 nulla acusatio sine probatione. Por outro lado, a rígida 

separação dos papéis entre os atores do processo, [...] forma a primeira 

característica do sistema acusatório, impede que tal ônus possa ser assumido 

por sujeitos que não da acusação: não pelo imputado, a quem compete o 

contraposto direito de contestação, e de modo algum pelo juiz, que tem ao 

invés a função de julgar livremente a credibilidade das verificações e das 

falsificações exibidas. (FERRAJOLI, 2002, p. 488) 

Em razão da presunção de inocência, caberá ao órgão acusador o dever de comprovar a 

culpabilidade do acusado, sendo que este não tem o dever de provar sua inocência. 

Ferrajoli, assevera que: 

Disso decorre - se é verdade que os direitos dos cidadãos são ameaçados não 

só pelos delitos, mas também pelas penas arbitrárias - que a presunção de 

inocência não é apenas uma garantia de liberdade e de verdade, mas também 

uma garantia de segurança ou, se quisermos, de defesa social: da específica 

"segurança" fornecida pelo Estado de direito e expressa pela confiança dos 

cidadãos na justiça, e daquela específica "defesa" destes contra o arbítrio 

punitivo. (FERRAJOLI, 2002, p. 441) 

Conforme afirma Lopes Jr., o referido princípio atua em duas dimensões: interna ao 

processo e exterior a ele: 
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Na dimensão interna, é um dever de tratamento imposto – primeiramente – ao 

juiz, determinando que a carga da prova seja inteiramente do acusador (pois, 

se o réu é inocente, não precisa provar nada) e que a dúvida conduza 

inexoravelmente à absolvição; ainda na dimensão interna, implica severas 

restrições ao (ab)uso das prisões cautelares (como prender alguém que não foi 

definitivamente condenado?). 

Externamente ao processo, a presunção de inocência exige uma proteção 

contra a publicidade abusiva e a estigmatização (precoce) do réu. Significa 

dizer que a presunção de inocência (e também as garantias constitucionais da 

imagem, dignidade e privacidade) deve ser utilizada como verdadeiros limites 

democráticos à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do 

próprio processo judicial. O bizarro espetáculo montado pelo julgamento 

midiático deve ser coibido pela eficácia da presunção de inocência. (LOPES 

JR., 2015, p. 93) 

A observância ao princípio da presunção de inocência, conforme ensina Lopes Jr., 

impõe garantias processuais ao imputado, atribuindo a carga da prova ao acusador, diante da 

imposição do in dubio pro reo; a limitação à publicidade abusiva e, principalmente, a vedação 

ao uso abusivo das prisões cautelares. 

Compreende-se das lições de Lopes Jr., que a presunção de inocência, impõe que o réu 

seja tratado presumivelmente como inocente e que todo o processo seja conduzido a partir dessa 

presunção. Contudo, o referido princípio, não teria o condão de impedir a adoção de medidas 

processuais quando observado todos os dispositivos processuais penais referentes ao tema. 

Assim, as medidas que restrinjam os direitos e garantias individuais adotadas no Processo 

Penal, devem ser excepcionais e justificadamente comprovadas, sob pena de grave violação dos 

direitos e garantias fundamentais. 

Resta claro que a dúvida milita em favor do acusado, estando o mesmo desobrigado de 

provar sua inocência, conforme ensina Lopes Jr.: 

A partir do momento em que o imputado é presumidamente inocente, não lhe 

incumbe provar absolutamente nada. Existe uma presunção que deve ser 

destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) tenha qualquer 

dever de contribuir nessa desconstrução (direito de silêncio – nemo tenetur se 

detegere). (LOPES JR., 2015, p. 364) 

Com olhar além de seu tempo, Beccaria defendia que: 

Um homem não pode ser considerado culpado antes da sentença do juiz; e a 

sociedade apenas lhe pode retirar a proteção pública depois que seja decidido 

que ele tenha violado as normas em que tal proteção lhe foi dada. 

(BECCARIA, 2012, p. 34) 
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Além de pertinentes, as lições de Beccaria, mostram-se atuais e evidencia a importância 

de se preservar a presunção de inocência do acusado, como meio de proteção deste em face do 

poder punitivo. 

Paulo Rangel analisando a presunção de inocência quanto a sua origem e importância 

como garantia fundamental afirma que: 

O princípio da presunção de inocência tem seu marco inicial no final do século 

XVIII, em pleno Iluminismo, quando, na Europa Continental, surgiu a 

necessidade de se insurgir contra o sistema processual penal inquisitório, de 

base romano-canônica, que vigia desde o século XII. Nesse período e sistema 

o acusado era desprovido de toda e qualquer garantia. Surgiu a necessidade de 

se proteger o cidadão do arbítrio do Estado que, a qualquer preço, queria sua 

condenação, presumindo-o, como regra, culpado. Com a eclosão da 

Revolução Francesa, nasce o diploma marco dos direitos e garantias 

fundamentais do homem: a Declaração dos Direitos do homem e do Cidadão, 

de 1889. Nesta fica consignado, em seu art. 9º, que: 

Todo o homem e considerado inocente, até ao momento em que, reconhecido 

como culpado, se julgar indispensável a sua prisão: todo o rigor desnecessário, 

empregado para a efetuar, deve ser severamente reprimido pela lei. 

(RANGEL, 2010, p. 25) 

Nota-se, que o objetivo da decisão de impronúncia que, presume o acusado culpado, é 

lograr sua condenação, mesmo não havendo indício suficiente da materialidade ou da autoria, 

o magistrado não absolve, apenas declara a acusação improcedente, porém deixa o acusado 

numa cruel e indigna insegurança jurídica, por conta de, a qualquer momento se tornar réu de 

um novo processo criminal, bastando, portanto, nova prova do fato advir, desde que não extinta 

a punibilidade. 

A respeito da impronúncia e o princípio da presunção da inocência ensina Lopes Jr., 

que: 

Trata-se de uma decisão substancialmente inconstitucional e que viola, 

quando de sua aplicabilidade, a presunção de inocência. Se não há prova 

suficiente da existência do fato e⁄ou da autoria, para autorizar a pronúncia (e, 

recorde-se, nesse momento processual, vigora a presunção de inocência e o in 

dubio pro reo), a decisão deveria ser absolutória. (LOPES JR., 2015, p, 800) 

Defende ainda o citado autor que: 

Entendemos assim que o estado de pendência e de indefinição gerado pela 

impronúncia cria um terceiro gênero não recepcionado pela Constituição, em 

que o réu não é nem inocente, nem está condenado definitivamente. É como 

se o Estado dissesse: ainda não tenho provas suficientes, mas um dia eu acho... 

(ou fabrico...); enquanto isso, fica esperando. (LOPES JR., 2015, p, 800) 
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Fica o acusado num estado de pendência, esperando, não por vontade própria, até que 

seja encontrada nova prova de sua possível culpabilidade ou seja decretada a extinção da 

punibilidade do crime imputado. 

Como visto, cumpre destacar que, a decisão de impronúncia ocorre ao final da fase de 

formação da culpa, fase em que se analisa toda a carga probatória oferecida pela acusação e, 

ainda, restando dúvida sobre a materialidade ou a autoria, o Estado prefere não analisar o 

mérito, deixando o acusado na situação de impronunciado. Isto é, não pronúncia o réu a júri 

para tentar ser absolvido pelo Conselho de Sentença e não o absolve sumariamente. Assim, 

conforme afirma Lopes Jr., “a impronúncia nada resolve”. 

Nesse caso, o acusado não terá sua prestação jurisdicional completa, por conta dessa 

insegurança jurídica que se instaura com tal decisão, ficando no aguardo do encerramento da 

pretensão punitiva do Estado, enquanto é destinatário unilateral e exclusivo dos efeitos da 

impronúncia. Restando ao acusado suportar o ônus resultante da decisão de impronúncia. 

Assim, embora o réu esteja protegido pela presunção de inocência, a decisão de 

impronúncia fere de morte tal presunção, uma vez que impõe ao acusado a terrível e angustiante 

condição impronunciado, o que significa que a qualquer momento pode se ver, obrigado a 

passar pelo martírio de ter que responder novamente e pelo mesmo fato a um Processo Penal, 

quando, na verdade, em se tratando de um Estado Democrático de Direito, deveria absolver o 

réu por falta de prova suficiente a fundamentar sua condenação. 

4.3 A impronúncia e o princípio do in dubio pro reo. 

O princípio in dubio pro reo garante ao acusado a possibilidade de absolvição, quando 

houver dúvida no processo criminal quanto à culpabilidade do delito ou quanto à existência do 

fato-crime. Grosso modo, significa que na dúvida, prevalece o interesse do réu. Sua posição, 

no contexto dos princípios, segundo adverte Guilherme de Souza Nucci: 

[...] situa-se dentre aqueles vinculados ao indivíduo e, ainda, e constitucional 

implícito. Na realidade, ele se acha conectado ao princípio da presunção de 

inocência (art. 5°, LVII, CF), constituindo autentica consequência em relação 

ao fato de que todos os seres humanos nascem livres e em estado de inocência. 

Alterar esse estado dependera de prova idônea, produzida pelo órgão estatal 

acusatório, por meio do devido processo legal. (NUCCI, 2010, p. 96-97) 
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Seria necessário, portanto, prova idônea para alterar a presunção de inocência que 

protege o sujeito, pois, em caso de dúvida, esta milita a favor do acusado. Assim, temos que, o 

princípio do in dubio pro reo, consubstancia-se na predominância do direito de liberdade do 

acusado quando colocado em confronto com o direito de punir do Estado, garantindo que, em 

caso de dúvida, deve prevalecer o estado de inocência, absolvendo‐se o acusado. 

De igual modo, adverte Lopes Jr.: 

Ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da 

incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a 

atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento 

(não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente 

demonstrada). (LOPES JR., 2015, p. 366) 

Esclarecedoras, igualmente, são as lições de Luigi Ferrajoli, que a seu turno defende: 

A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja 

punido é garantida pelo princípio in dúbio pro reo. E o fim perseguido nos 

processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não 

culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer 

dizer, a certeza, ainda que seja subjetiva – não da inocência, mas da 

culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas exigindo-se a absolvição 

em caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção 

legal de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza 

que se pretende do processo afeta os pressupostos das condenações e das penas 

e não das absolvições e da ausência de penas. (FERRAJOLI, 2002, p. 85) 

Conforme as lições de Ferrajoli, no modelo de direito penal mínimo, percebe-se, 

claramente, a supremacia dos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência. 

Sobressai que a dúvida milita em favor do acusado. Assim, na ponderação entre o direito de 

punir do Estado e o status libertatís do imputado, este último deve prevalecer. Com isso, na 

vigência do Estado Democrático de Direito deve-se privilegiar a liberdade em detrimento da 

pretensão punitiva. 

Em verdade, além de militar em favor da liberdade do acusado, o referido princípio deve 

orientar, inclusive, as regras de interpretação, de forma que, diante da existência de duas 

interpretações antagônicas possíveis, deve-se escolher aquela que se apresenta mais favorável 

ao acusado. Nesse sentido, Nucci, afirma que, “na relação processual, em caso de conflito entre 

a inocência do réu – e sua liberdade - e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida 

razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado” (NUCCI, 2010, p. 96). Prossegue o referido 

autor, defendendo que: 
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Por outro lado, quando dispositivos processuais penais forem interpretados, 

apresentando dúvida razoável quanto ao seu real alcance e sentido, deve-se 

optar pela versão mais favorável ao acusado, que, como já se frisou, e 

presumido inocente até que se demonstre o contrário. (NUCCI, 2010, p. 96) 

Em um Estado Democrático de Direito, deve-se privilegiar a liberdade em detrimento 

da pretensão punitiva. Por essa razão, havendo dúvida quanto a culpa do acusado ou quanto a 

ocorrência do fato criminoso, deve ele ser absolvido, uma vez que a dúvida milita sempre em 

favor do acusado. 

No confronto entre o direito de punir do Estado e o status libertatís do imputado, 

prevalece este último. Significa que, havendo dúvidas entre duas interpretações possíveis acerca 

de determinado fato, o juiz deve optar pela solução mais benéfica ao acusado. Assim, impõe-se 

reconhecer que se a prova colhida gerar dúvida quanto à autoria, o réu deve ser absolvido. 

Vale ressaltar ainda, que o Estado é o titular da ação penal pública incondicionada 

através do Ministério Público, que detém a função constitucional de promover a ação penal dos 

crimes dolosos contra a vida. Contudo, é o próprio Estado o destinatário da ação penal, através 

dos magistrados que irão analisar a carga probatória da acusação, seguindo, principalmente, o 

princípio da persuasão racional do juiz, no que tange a prova da materialidade e da autoria ou 

participação do crime. Com isso, o Estado detém o ius puniendi, ou seja, o direito de punir com 

base nas provas que lhe são apresentadas em juízo. 

Ao impronunciar o réu estará o Estado reconhecendo a ineficiência probatória da 

acusação, pois não concedeu suporte suficiente para o magistrado pronunciar o acusado a júri 

popular. Assim, segundo Paulo Rangel, se após conclusão da formação da culpa restar dúvida, 

“é porque o Ministério Público não logrou êxito na acusação que formulou em sua denúncia, 

sob o aspecto da autoria e materialidade” (RANGEL, 2010, p. 635). 

Questiona ainda o citado autor, a respeito da impronúncia: 

Como permitir que o Estado, declarando que falhou em sua pretensão 

acusatória, profira uma decisão que não aprecie o mérito e deixe o réu com a 

espada da dúvida sobre sua cabeça? No Estado de Direito Democrático é 

inadmissível. 

Até porque o legislador só imagina novas provas para novamente processar o 

réu; e perguntamos: e se surgirem novas provas de que o réu e, realmente, 

inocente? Exemplo: o autor não e Tício e sim Caio? O que fazer? (RANGEL, 

2010, p. 644) 

Categoricamente, Rangel, afirma que no Estado Democrático de Direito a decisão de 

impronúncia é inadmissível. Sendo assim, não se mostra razoável que o Estado, no caso de 

dúvida, transfira ao acusado o ônus da falência jurisdicional da acusação, decidindo pela 
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impronúncia. Pelo contrário, em havendo dúvida nos indícios de existência de materialidade e 

autoria, deveria o Ministério Público, como fiscalizador da lei e defensor do Estado 

Democrático de Direito, isto é, custus legis, requerer a absolvição sumária do acusado por falta 

de provas, respeitando assim, o princípio in dubio pro reo. 

Em casos tais o correto seria a absolvição do acusado, ainda que por insuficiência de 

provas, utilizando-se do fundamento in dubio pro reo. Nesse sentido são as lições de Lopes Jr., 

ao afirmar que caso de dúvida quanto autoria e materialidade: 

Aqui, outra não poderá ser a solução adotada: se não há prova suficiente para 

a pronúncia (ou desclassificação), o réu deve(ria) ser absolvido com base no 

art. 386 (cujo inciso irá depender da situação concreta). Não se descarta ainda, 

dependendo da prova produzida e da situação específica do processo, que o 

juiz absolva sumariamente, nos termos do art. 415. O que não se pode mais 

aceitar, pacificamente, é a impronúncia e o estado de incerteza que ela gera, 

especialmente quando é possível uma solução mais adequada. (LOPES JR. 

2015, p. 801) 

Com acerto, defende o referido autor, que não se pode mais aceitar, pacificamente, a 

impronúncia e o estado de incerteza dela decorrente. 

Importa destacar ainda, conforme ensina Lopes Jr., “que a presunção de inocência e o 

in dubio pro reo não podem ser afastados no rito do Tribunal do Júri” (LOPES JR., 2015, p. 

368). Ademais, faz-se necessário mencionar que o Código de Processo Penal consagra o aludido 

princípio em diversos dispositivos. A título de exemplo, mencionamos o art. 386, VII, que 

permite a absolvição do réu pelo juiz nos casos de inexistência de provas suficientes para a 

condenação. 

Impõe-se, desse modo, que, se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu 

convencimento, o melhor caminho será a absolvição do réu. Assim, vê-se, pois que o princípio 

em questão, garante que, na dúvida, o juiz deve optar pela solução mais favorável ao acusado, 

ou seja, sua absolvição. 

Dessa forma, mostra-se absurda a decisão de impronúncia, uma vez que mesmo sem 

restar comprovada a culpa do acusado, impõe a este um fardo por demais pesado, não 

condizente com o Estado Democrático de Direito e as aspirações de um Processo Penal 

Constitucional. 

4.4. A impronúncia e a duração razoável do processo 
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A decisão de impronúncia produz coisa julgada formal, uma vez que não há julgamento 

de mérito. Não se tem uma solução definitiva que, desde logo, declare a inocência do imputado 

ou o submeta a um julgamento perante o Tribunal do Júri. Sendo assim, conforme ensina Rangel 

a “decisão de impronúncia e-um-nada” (RANGEL, 2010, p. 644). Igualmente, Lopes Jr., afirma 

que “a impronúncia não resolve nada. Gera um angustiante e ilegal estado de “pendência”, pois 

o réu não está nem absolvido, nem condenado” (LOPES JR. 2015, p. 800). 

Até o advento da prescrição, em surgindo novas provas, poderá ser oferecida nova 

denúncia. Nesse prazo permanece o impronunciado em angustiante estado de pendência, 

consoante explica Lopes Jr.:  

Ao não decidir nada em favor do réu, a impronúncia gera um estado de 

pendência, de incerteza e insegurança processual. O processo pode ser a 

qualquer momento reaberto, desde que exista prova nova. A situação somente 

é definitivamente resolvida quando houver a extinção da punibilidade, ou seja, 

a prescrição pela (maior) pena em abstrato, o que pode representar 20 anos de 

espera! (LOPES JR. 2015, p. 799-800) 

Tem-se, assim, na impronúncia, grave ofensa ao princípio da duração razoável do 

processo, pois ao impronunciado só resta esperar angustiado o decurso do tempo prescricional 

e sofrer o estigma social que tal situação acarreta. 

O processo para o impronunciado se protrai no tempo. 

O princípio que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo foi 

introduzido no direito constitucional pátrio pela Emenda Constitucional nº. 45/2004 que, assim 

estabelece: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguinte 

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. 

Conforme as lições do doutrinador Gilmar Ferreira Mendes: 

Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada 

nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já 

consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no princípio do 

Estado de Direito e no próprio postulado da dignidade da pessoa humana. 

(MENDES, 2013, p. 393) 
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Garantir ao imputado um processo célere significa, conforme ensina Gilmar Mendes, 

tutelar a própria dignidade da pessoa humana. 

Antes da edição da referida Emenda, Lopes Jr., em sua obra Introdução Crítica ao 

Processo Penal, já advogava pela necessidade de observância da razoável duração do processo. 

Vejamos: 

No que tange a duração razoável do processo, entendemos que a aceleração 

deve produzir-se não a partir da visão utilitarista, da ilusão de uma justiça 

imediata, destinada a imediata satisfação dos desejos de vingança. O processo 

deve durar um prazo razoável para a necessária maturação e cognição, mas 

sem excessos, pois o grande prejudicado e o réu, aquele submetido ao ritual 

degradante e a angustia prolongada da situação dependência. O processo deve 

ser mais célere para evitar o sofrimento desnecessário de quem a ele está 

submetido. E uma inversão na ótica da aceleração: acelerar para abreviar o 

sofrimento do réu. 

[...] 

Entendem-os adequando (sic) falar-se em uma nova pena processual, 

decorrente desse atraso, onde o tempo desempenha uma função punitiva no 

processo. 

[...] 

Assumindo o caráter punitivo do tempo, não resta outra coisa ao juiz que 

compensar a demora reduzindo a pena aplicada, pois parte da punição já foi 

efetivada pelo tempo (LOPES JR., 2004, p. 34) 

Para edição da Emenda Constitucional nº. 45/2004, conforme ensina Nestor Távora, 

foram considerados: 

[...] os efeitos deletérios do processo e que o direito à celeridade pertence tanto 

à vítima como ao réu. Objetiva-se assim evitar a procrastinação indeterminada 

de uma persecução estigmatizadora e cruel, que simboliza, no mais das vezes, 

verdadeira antecipação de pena. (TÁVORA; ALENCAR. 2013, p. 71) 

A justiça como tal, não pode ser tardia. Isto é fato. Contudo, segundo advoga Távora: 

Processo às pressas descura não só da preservação das prerrogativas 

constitucionais básicas, mas também estará, muitas vezes, despido de lastro 

probatório idôneo, o que lhe retira toda a credibilidade. (TÁVORA; 

ALENCAR. 2013, p. 71) 

Objetiva-se, portanto, com estabelecimento do princípio em questão, evitar dilações 

processuais indevidas, criando-se um prazo limite como parâmetro para a extensão do processo. 

Em resumo, o processo, deve seguir uma marcha que favoreça o contraditório e a ampla defesa, 

sem retardos, nem atropelos indevidos. Conforme ensina Távora: 
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O tempo do processo, qualquer que seja ele, deve ser visto como garantia, e 

não corno meta, vinculado à cláusula do due process of law, pois correlato ao 

processo justo. Evita excessos, pois a existência do processo já traz 

desastrosas consequências ao réu, inclusive de caráter econômico, e, por essa 

razão, é induvidoso que existe interesse do imputado na solução da incerteza. 

(TÁVORA; ALENCAR. 2013, p. 73) 

O processo precisa ser célere, sem descuidar do contraditório, da ampla defesa, da 

igualdade entre as partes e o dever de adequada fundamentação, sob pena de violar os direitos 

e as garantias fundamentais do imputado. Ademais, atente-se para o fato de que a demora na 

solução de processos constitui-se num dos maiores problemas do Judiciário brasileiro, 

conforme ensina Lopes Jr., “a lista de direitos fundamentais violados cresce na mesma 

proporção em que o processo penal se dilata indevidamente” (LOPES JR., 2015, p. 75). 

Como consequência desse reconhecimento do direito do indivíduo à razoável duração 

do processo como garantia essencial, a demora na prestação da tutela jurisdicional acaba por 

constituir violação de preceito fundamental, traduzindo-se mesmo em negação da justiça 

pretendida. 

A celeridade processual seria assim um verdadeiro direito processual subjetivo do réu, 

que possui o direito fundamental a ver seu processo resolvido da forma mais breve possível, 

em consonância com o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Notório, portanto, a 

gravidade da situação de pendência resultante da decisão de impronúncia, ao impor ao 

impronunciado a dilação quase que interminável da persecução penal. 

Com acerto, Cesare Beccaria, em sua clássica obra, Dos delitos e das penas, já afirmava 

que o processo deve ser conduzido sem protelações. Defendia que quanto mais rápida for a 

aplicação da pena e mais perto estiver do delito, mais justa e útil ela será. Ensina o clássico 

autor que: 

[...] O próprio processo deve ser levado sem protelações. Que contraste 

tremendo entre a preguiça de um juiz e o desespero de um acusado! De um 

lado, um magistrado sem sensibilidade, que passa os dias no bem-estar e nas 

delicias, e de outro um desgraçado que definha, chorando no fundo de uma 

cela abominável. 

[...] 

Eu disse que a presteza da pena é útil; e é certo que, quanto menos tempo 

transcorrer entre o crime e a pena, tanto mais compenetrados ficarão os 

espíritos da ideia de que não existe crime sem castigo; tanto mais se 

acostumarão a julgar o crime como a causa da qual o castigo é o efeito 

necessário e inelutável. (BECCARIA, 2012, p. 57) 
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Consoante afirma Nestor Távora, “[...] o retardo aproveita a quem não tem razão, 

independente do polo da relação processual” (TÁVORA; ALENCAR. 2013, p. 74). Ainda 

ensina o referido autor, que: 

A seu turno, a resposta punitiva deslocada no tempo pode soar como sinônimo 

de injustiça, que é aquela feita a destempo. É que, consoante salientado por 

Francisco Rosito, “o processo deve demorar exatamente o tempo necessário 

para atender a sua finalidade de resolver o conflito com justiça”, resolvendo 

"o direito material a quem efetivamente o tem, sem deixar de respeitar o 

contraditório, a ampla defesa, a igualdade entre as partes e o dever de 

adequada fundamentação, sob pena de violarmos garantias transcendentais do 

nosso sistema”. (TÁVORA; ALENCAR. 2013, p. 74) 

O Processo Penal encerra em si uma pena, que aumenta progressivamente com a duração 

do processo. Convertendo-se em pena prévia à sentença, através da estigmatização, da angústia 

indevidamente prolongada. Sua duração, portanto, conforme preceitua o dispositivo 

constitucional, deve ser razoável e proporcional ao caso concreto objeto de apreciação. E, 

conforme ensina Lopes Jr., “a persecução do processo penal, além do tempo necessário para 

assegurar seus direitos fundamentais, se converte na principal violação de todas e de cada uma 

das diversas garantias que o réu possui”. (LOPES JR., 2014, p. 200) 

A legislação prevê a realização de novo processo, por conta dos mesmos fatos, contra 

réu impronunciado, advindo novas provas, até que se opere a prescrição do crime. A essa 

situação de pendencia se opõe Lopes Jr.: 

A questão também deve ser tratada à luz do direito de ser julgado em um prazo 

razoável. Não só o poder de acusar está condicionado no tempo, senão também 

que o réu tem o direito de ver seu caso julgado. A situação de incerteza 

prolonga a pena -processo por um período de tempo absurdamente dilatado 

(como será o da prescrição pela pena em abstrato nesses crimes), deixando o 

réu à disposição do Estado, em uma situação de eterna angústia e grave 

estigmatização social e jurídica. Retornando à lógica inquisitorial, a extinção 

da punibilidade tampouco resolve o grave problema criado, não só porque 

constitui uma absurda(de)mora jurisdicional, mas também porque não o 

absolve plenamente. Significa apenas que o “réu foi suficientemente torturado 

e nada se conseguiu provar contra ele”, no mais puro estilo do Directorium 

Inquisitorum. (LOPES JR., 2015, p. 800-801) 

A noção de razoável duração do processo geralmente vem associada à concepção de 

prestação jurisdicional não apenas célere, mas também efetiva. A razoabilidade do prazo de 

duração do processo, portanto, é a garantia de respeito aos direitos fundamentais do imputado, 

resultando efetivamente num Processo Penal constitucionalizado. Sendo assim, conforme 

ensina Paulo Rangel, a “[...] Prestação jurisdicional tardia, não é justiça, mas prestação 

jurisdicional imediata, açodada, é risco à democracia”. (RANGEL, 2010, p. 48) 
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A análise do mencionado princípio evidencia ainda mais o absurdo que decorre da 

decisão de impronúncia, pois é como se o processo para o impronunciado, jamais chegasse ao 

final, se estendendo no tempo, com a possibilidade de que nova denúncia seja apresentada caso, 

eventualmente, apareçam novas provas, encerrando em si uma angustiante pena, que aumenta 

progressivamente com sua protelação. 

Sendo assim, importa questionar: como se sente o sujeito que se depara com uma 

decisão, cujo o conteúdo não define ao certo seu status jurídico? Como serão os próximos 20 

anos? 

Sem especular a respeito, certo é que: a persecução do Processo Penal, além do tempo 

necessário para assegurar os direitos fundamentais do acusado, se converte na principal 

violação de todas e de cada uma das diversas garantias que o réu possui, conforme ensina Lopes 

Jr. 

Todavia, no Estado Democrático de Direito, é preciso que se efetive as garantias e 

direitos fundamentais do imputado. E, somente a partir dessa leitura constitucional que 

alcançaremos esse Processo Penal garantidor dos direitos e garantias fundamentais. Sendo 

assim, de acordo com as lições de Lopes Jr., “o fundamento legitimante da existência do 

processo penal democrático é sua instrumentalidade constitucional, ou seja, o processo 

enquanto instrumento a serviço da máxima eficácia de um sistema de garantias mínimas” 

(LOPES JR., 2015, p. 57). 

Por fim, resta demonstrado o absurdo que consiste a decisão de impronúncia perante a 

Constituição, uma vez que ofende os princípios ora analisados e outros de igual valor e 

importância na efetivação dos direitos e garantias fundamentais do acusado. 
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5. A IMPRONÚNCIA E O GARANTISMO PENAL 

Como visto, a decisão de impronúncia ao impor ao imputado um estado de pendência e 

insegurança, ofende os princípios constitucionais mencionados, resultando em situação 

inadmissível no Estado Democrático de Direito. Tal entendimento, no entanto, resulta de uma 

leitura do Processo Penal lastreada no garantismo penal, que privilegia o respeito as garantias 

mínimas do cidadão. 

Por óbvio, a concepção de um Processo Penal que torne efetiva as garantias do cidadão, 

conforme defendido no presente estudo, encontra amparo no garantismo penal, linha teórica 

que norteia e reveste de sentido este trabalho. Logo, impõe-se reconhecer que o objeto desta 

análise encontra seu fundamento e respaldo na proposta garantista defendida pelo autor italiano, 

Luigi Ferrajoli, em sua clássica obra: Direito e razão: teoria do garantismo penal. 

Importa, igualmente, registrar que o objetivo com este capítulo consiste não em detalhar 

a mencionada obra, mas sim trazer uma visão panorâmica da teoria elaborada por Ferrajoli, com 

o fito de registrar sobre quais bases teóricas se fundamentam as críticas apresentadas em face 

da decisão de impronúncia, combatida no presente estudo. 

Mostra-se válido ressaltar que inúmeros trabalhos de fôlego já foram escritos acerca da 

referida teoria, tanto na literatura nacional, quanto internacional. Porém, nosso esforço 

concentrar-se-á basicamente na obra de Ferrajoli, a fim de trazer uma visão geral da mencionada 

teoria, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema. 

Em linhas introdutórias, impera sinalizar o que se compreende por garantismo penal. A 

partir da leitura da obra de Ferrajoli, entende-se por garantismo penal o sistema integrado e 

axiomático de garantias, norteadoras do direito penal e processual penal, postas à disposição do 

indivíduo para proteger a sua liberdade contra o poder punitivo do Estado. 

Na citada obra, Ferrajoli ensina que o termo garantismo expressaria três significados 

diversos, mas conexos entre si. 

O primeiro dos significados atribuídos por Ferrajoli ao garantismo seria na perspectiva 

da normatividade: 

Segundo um primeiro significado, “garantismo” designa um modelo 

normativo de direito: precisamente, no que diz respeito ao direito penal, o 

modelo de "estrita legalidade, próprio do Estado de direito, que sob o plano 

epistemológico se caracteriza como um sistema cognitivo ou de poder 

mínimo, sob o plano político se caracteriza como uma técnica de tutela idônea 

a minimizar a violência e a maximizar liberdade e, sob o plano jurídico, como 
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um sistema de vínculos impostos à função punitiva do Estado em garantia dos 

direitos dos cidadãos. É, consequentemente, “garantista” todo sistema penal 

que se conforma normativamente com tal modelo e que o satisfaz 

efetivamente. (FERRAJOLI, 2002, p. 684) 

Evidencia-se assim, conforme explica Ferrajoli, que para que haja uma construção de 

leis que realmente limitem o poder punitivo do Estado e tornem efetivas as garantias e os 

princípios estabelecidos na Constituição, faz necessário estabelecer leis infraconstitucionais 

baseadas na mesma, leis que possibilitem a efetivação do exercício dos limites impostos na 

própria Constituição, que seria não só a fonte inspiradora da legislação, mas também o seu 

limite.  

A segunda concepção de garantismo descrita pelo autor em questão, diz respeito à teoria 

e crítica do direito, relacionada às normas, a validade e a efetividade. Vejamos: 

Em um segundo significado, "garantismo" designa uma teoria jurídica da 

"validade" e da "efetividade" como categorias distintas não só entre si mas, 

também, pela "existência" ou "vigor" das normas. Neste sentido, a palavra 

garantismo exprime uma aproximação teórica que mantém separados o "ser" 

e o "dever ser" no direito; e, aliás, põe como questão teórica central, a 

divergência existente nos ordenamentos complexos entre modelos normativos 

(tendentemente garantistas) e práticas operacionais (tendentemente anti-

garantistas), interpretando-a com a antinomia - dentro de certos limites 

fisiológica e fora destes patológica - que subsiste entre validade (e não 

efetividade) dos primeiros e efetividade (e invalidade) das segundas. 

(FERRAJOLI, 2002, p. 684) 

Vê-se, então, que Ferrajoli identifica que o fato de uma norma ser válida não assegura 

que terá efetividade, haja vista a possibilidade de haver validade normativa, sem que exista a 

efetividade da mesma ou vice e versa. 

Segundo a proposta garantista, a decisão de impronúncia seria irrealizável no contexto 

da atual Constituição Federal, por não concretizar os direitos e as garantias fundamentais do 

cidadão. Entende Ferrajoli, que não basta que a norma exerça sua função somente no campo 

abstrato da validade, é necessário que além de ser válida, esteja apta a concretizar-se no plano 

da efetividade, uma vez que seria a partir da validade e da efetividade das normas que se garante 

efetivamente aos sujeitos, os direitos fundamentais constantes na Constituição. 

Então, compreender o garantismo como uma teoria da validade e da efetividade, 

implica, segundo Ferrajoli, reconhecer que o direito a ser aplicável deve não só ser normativo, 

como também realista, ou seja, concretizável. Isso porque há direito válido e direito efetivo, 

ambos vigentes. Assim, de nada adianta ser a norma penal válida e vigente, se não for efetiva. 
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Nesta linha, compreende-se ainda, que quanto à validade da norma jurídica, a proposta 

garantista exige a distinção entre validade formal – vigência – e validade material – validade – 

da norma jurídica, entendendo que vigência e validade são categorias jurídicas autônomas e 

independentes entre si. 

Conforme as lições de Ferrajoli, o fato de a norma jurídica ter sido elaborada de acordo 

com os procedimentos formais previamente estabelecidos por uma lei superior do mesmo 

sistema jurídico, por si só, não garante a sua validade, caracterizando tão-somente uma norma 

jurídica vigente. Sua validade, no entanto, segundo a proposta garantista, extrapolaria os 

critérios meramente formais de sua produção, estando diretamente relacionada ao seu conteúdo. 

Além da observância dos critérios formais, uma norma jurídica necessita, para ser 

considerada válida, estar vinculada, também substancialmente, ao conteúdo das leis superiores 

do mesmo ordenamento. Nessa perspectiva, ensina Ferrajoli: 

Para que uma norma exista ou esteja em vigor, é suficiente que satisfaça as 

condições de validade formal, as quais resguardam as formas e os 

procedimentos do ato normativo, bem como a competência do órgão que a 

emana. Para que seja válida, é necessário que satisfaça ainda as condições de 

validade substancial, as quais resguardam o seu conteúdo, ou seja, seu 

significado. Sejam as condições formais suficientes para que uma norma 

esteja vigente, sejam substanciais necessárias para que esteja válida, estão 

estabelecidas pelas normas jurídicas que lhes disciplinam a produção em nível 

normativo superior. (FERRAJOLI, 2002, p. 701). 

Ferrajoli, ainda ensina que a teoria garantista do direito penal é ao mesmo tempo 

normativa e realista, uma vez que: 

[...] referida ao funcionamento efetivo do ordenamento, o qual se exprime nos 

seus níveis mais baixos, autoriza a revelar-lhe os lineamentos de validade e 

sobretudo de invalidade; referida aos modelos normativos, os quais se 

exprimem nos seus níveis mais altos, é idônea a revelar-lhes o grau de 

efetividade e, sobretudo, de não efetividade. (FERRAJOLI, 2002, p. 684) 

A outro giro, o terceiro significado aplicado à teoria é exposto por Ferrajoli, como uma 

acepção filosófica e crítica do direito. Deste modo, segundo esta perspectiva: 

[...] “garantismo” designa uma filosofia política que requer do direito e do 

Estado o ônus da justificação externa com base nos bens e nos interesses dos 

quais a tutela ou a garantia constituem a finalidade. Neste último sentido o 

garantismo (pressupõe) a doutrina laica de separação entre direito e moral, 

entre validade justiça, entre ponto de vista interno e ponto de vista externo na 

valoração do ordenamento, ou mesmo entre o “ser” e o “dever ser” do direito. 

(FERRAJOLI, 2002, p. 685) 
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Outro ponto importante na proposta garantista, refere-se à preocupação de Ferrajoli em 

justificar o Estado, não do ponto de vista interno, mas externamente ao sis 
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tema normativo, ou seja, a partir de um referencial ético-político. Assim, a perspectiva 

filosófica ou externa do garantismo penal fundamenta-se na relação do Estado como garantidor 

dos direitos dos cidadãos, pois, caso contrário, entende Ferrajoli, torna-se ilegítimo. Dessa 

forma, do ponto de vista externo, o garantismo equivaleria “à assunção, para os fins da 

legitimação e da perda da legitimação ético-política do direito e do Estado”. (FERRAJOLI, 

2002, p. 685) 

Compreende-se, neste significado atribuído ao garantismo, que sua efetivação não se 

justifica apenas para concretização de um universo jurídico edificado em garantias, mas, 

sobretudo para que se estabeleça uma sociedade elaborada sobre bases fortificadas em 

princípios e direitos fundamentais no que se refere a formação política deste Estado, conforme 

entende Ferrajoli. 

Entender o Estado como instrumento de garantia dos direitos fundamentais, isto é, em 

concepções “heteropoiéticas”, conforme proposta garantista, justifica a existência do Estado, 

de um ponto de vista externo, ou seja, a partir da centralidade da pessoa humana e do respeito 

aos direitos humanos. Portanto, conforme ensina Ferrajoli, “para as doutrinas 

“heteropoiéticas”, ao invés, o Estado é um meio, legitimado unicamente pelo fim de garantir 

os direitos fundamentais do cidadão, e politicamente ilegítimo se não os garante, ou pior, se ele 

mesmo os viola”. (FERRAJOLI, 2002, p. 706) 

Seria inconcebível conforme proposta garantista a manutenção de um instituto no 

ordenamento jurídico que não garanta os direitos fundamentais do cidadão, estando, portanto, 

em desacordo com a Constituição Federal e seus princípios basilares. Assim ocorre com a 

decisão de impronúncia, conforme demonstrado, uma vez que impõe grave ofensa a presunção 

de inocência, duração razoável do processo e mesmo a dignidade da pessoa humana do 

impronunciado, uma vez que tal decisão consoante afirma parte da doutrina “nada decide” e 

ainda impõe ao acusado um estado de incerteza e insegurança. 

As três acepções apresentadas por Ferrajoli são sintetizadas da seguinte maneira: 

Se num primeiro de nossos três significados a palavra “garantismo” designa 

um modelo de ordenamento dotado de meios de invalidação de cada exercício 

de poder em contraste com normas superiores postas para tutela de direitos 

fundamentais, e no segundo designa uma teoria jurídica que permite a crítica 

e a perda da legitimação desde o interior das normas vigentes inválidas, no 

terceiro significado designa uma doutrina filosófico-política que permite a 

crítica e a perda da legitimação desde o exterior das instituições jurídicas 

positivas, baseadas na rígida separação entre direito e moral, ou entre validade 

e justiça, ou entre ponto de vista jurídico ou interno e ponto de vista ético-

político ou externo ao ordenamento. (FERRAJOLI, 2002, p. 705) 
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Apreende-se, então, que para Ferrajoli, o termo “garantismo” compreende três acepções 

distintas e bem definidas: um modelo normativo de direito, uma teoria jurídica onde vigência e 

validade apresentam-se como categorias jurídicas diversas e, por fim, uma filosofia política que 

exige do Direito e do Estado justificação externa. 

Em resumo, o garantismo apresenta como fundamento a garantia dos direitos humanos 

de cada cidadão frente aos poderes do Estado. Neste sentido, adverte Ferrajoli: 

“Garantismo”, com efeito, significa precisamente a tutela daqueles valores ou 

direitos fundamentais, cuja satisfação, mesmo contra interesses da maioria, 

constitui o objetivo justificante do direito penal, vale dizer, a imunidade dos 

cidadãos contra a arbitrariedade das proibições e das punições, a defesa dos 

fracos mediante regras do jogo iguais para todos, a dignidade da pessoa do 

imputado, e, consequentemente, a garantia da sua liberdade, inclusive por 

meio do respeito à sua verdade. É precisamente a garantia destes direitos 

fundamentais que torna aceitável por todos, inclusive pela maioria formada 

pelos réus e pelos imputados, o direito penal e o próprio princípio majoritário”. 

(FERRAJOLI, 2002, p. 271) 

Conforme visto, “garantismo, significa precisamente a tutela daqueles valores ou 

direitos fundamentais, cuja satisfação, mesmo contra interesses da maioria, constitui o objetivo 

justificante do direito penal”. Logo, segundo sinalizado por Ferrajoli, o Garantismo Penal, se 

relaciona com a exigência de proteção dos direitos fundamentais em face do poder punitivo 

estatal. 

Não obstante, no que se refere aos limites das interferências do Poder Estatal na esfera 

penal, a professora Selma Santana salienta que:  

A teoria do ‘garantismo penal’ sustenta a necessidade de que o Direito Penal, 

em sentido amplo, seja um instrumento de defesa não só social, não só dos 

interesses do autor do delito e da vítima, mas de defesa e limite das 

interferências do Poder Estatal na questão penal, através da sujeição às regras 

constitucionais asseguradoras dos direitos, garantias e liberdades individuais. 

(SANTANA, 2008, p. 882) 

Segundo a citada professora, o direito penal seria um instrumento de sujeição as regras 

constitucionais asseguradoras dos direitos, garantias e liberdades individuais. Neste sentido, é 

válido ressaltar que Ferrajoli identifica o garantismo penal ao “Estado de Direito”, 

reconhecendo que tal expressão tanto pode definir uma organização política em que o exercício 

do poder, as competências e os procedimentos são subordinados pela lei, – ou seja, o Estado de 

direito em um sentido meramente formal – quanto, também, referir-se à uma estrutura estatal 

em que a lei subordina o exercício do poder e condiciona o conteúdo das formas e dos 

procedimentos –, isto é, o Estado de direito num sentido substancial. Conforme ensina Ferrajoli: 
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O termo “estado de direito” é aqui empregado no segundo destes dois 

significados [em sentido forte, estrito ou substancial]; e neste sentido é 

sinônimo de “garantismo”. Designa, por esse motivo, não simplesmente um 

“Estado legal” ou “regulado pelas leis”, mas um modelo de Estado nascido 

com as modernas Constituições e caracterizado: a) no plano formal, pelo 

princípio da legalidade, por força do qual todo o poder público – legislativo, 

judiciário e administrativo – está subordinado às leis gerais e abstratas que 

lhes disciplinam as formas de exercício e cuja observância é submetida a 

controle de legitimidade por parte dos juízes delas separados e 

independentes[...]. b) no plano substancial da funcionalização de todos os 

poderes do Estado à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, por meio 

da incorporação limitadora em sua Constituição dos deveres públicos 

correspondentes, isto é, das vedações legais de lesão aos direitos de liberdade 

e das obrigações de satisfação dos direitos sociais, bem como dos correlativos 

poderes dos cidadãos de ativarem a tutela judiciária. (FERRAJOLI, 2002, p. 

687) 

Vê-se, pois, que o modelo de “Estado de Direito” que Ferrajoli identifica ao garantismo, 

teria duas dimensões: formal e material. Na perspectiva formal, o poder estaria ligado ao 

princípio da legalidade, estando os poderes públicos disciplinados por leis que determinariam 

as formas, os procedimentos e as competências e, para os casos de inobservância das previsões 

legais, haveria o controle judicial. Na perspectiva material, todo o poder político estaria 

vinculado aos direitos fundamentais, elevados às referenciais de conteúdo para aferir a 

legitimidade do exercício do poder, suas formas, procedimentos e competências. 

Ferrajoli defende ainda a máxima intervenção estatal no sentido de garantir os direitos 

sociais aos cidadãos, identificando ao termo “garantismo” o Estado Constitucional de Direito. 

Contudo, ao elaborar a Teoria do Garantismo Penal sobre os pilares do direito penal mínimo, 

Ferrajoli não propõe a deslegitimação do sistema penal, mas, outrossim, justificar a intervenção 

penal, à patamares estritamente necessários, a partir de parâmetros bem definidos. 

Outra questão relevante na proposta garantista de um modelo de direito penal mínimo, 

diz respeito ao referencial de certeza utilizado para justificar a intervenção penal. Na 

perspectiva de um direito penal mínimo, o referencial de certeza identifica-se com a ideia de 

que nenhum inocente será condenado, mesmo que para isso, algum culpado reste impune. Neste 

sentido, são as lições de Ferrajoli: 

Está claro que o direito penal mínimo, quer dizer condicionado e limitado ao 

máximo, corresponde não apenas ao grau máximo de tutela das liberdades dos 

cidadãos frente ao arbítrio punitivo, mas também a um ideal de racionalidade 

e de certeza. Com isso resulta excluída de fato a responsabilidade penal todas 

as vezes em que sejam incertos ou indeterminados seus pressupostos. 

(FERRAJOLI, 2002, p. 84/85). 
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Em sentido oposto, segundo apreende-se das lições de Ferrajoli, no modelo de direito 

penal máximo, caracterizado pela falta de limitação ao poder punitivo do Estado, o referencial 

de certeza é orientado no sentido de se buscar a punição de todos os culpados, mesmo que para 

tanto, exista o risco de um inocente ser punido. 

O referencial de certeza que norteia a proposta garantista de um direito penal mínimo, 

harmoniza-se não com a punição de todos aqueles que praticarem um fato qualificado como 

criminoso, mas, que sejam punidos os acusados cuja responsabilidade pela conduta criminosa 

reste comprovada. 

Segundo proposta garantista, resulta excluída a responsabilidade penal todas as vezes 

em que sejam incertos ou indeterminados seus pressupostos. Ocorre que, a decisão de 

impronúncia resulta dessa incerteza e ao invés de privilegiar a aplicação do in dubio pro reo, 

aplica-se equivocadamente o in dubio pro societate, maculando a presunção de inocência do 

impronunciado, que passa a ostentar um estado angustiante de indefinição e insegurança 

jurídica, pois a qualquer momento pode ser surpreendido com uma nova denúncia pelo mesmo 

fato, desde que sobrevenha novas provas e não tenha decorrido a prescrição do fato. Tal 

situação, demonstra ainda mais o absurdo que decorre da decisão de impronúncia. 

Observa-se, assim, a supremacia dos princípios do in dubio pro reo e da presunção de 

inocência no modelo de direito penal mínimo, o que permite concluir que a ausência de certeza 

é suficiente para fundamentar a absolvição do acusado. Assim, nos ensina Ferrajoli: 

A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja 

punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos 

processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não 

culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova – quer 

dizer, a certeza, ainda que seja subjetiva – não da inocência, mas da 

culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas exigindo-se a absolvição 

em caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção 

legal de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza 

que se pretende do processo afeta os pressupostos das condenações e das penas 

e não das absolvições e da ausência de penas. (FERRAJOLI, 2002, p. 85) 

Afirma o autor em questão, que “a incerteza é, na realidade, resolvida por uma 

presunção legal de inocência em favor do acusado”. Contudo, não é isto que se observa com a 

decisão de impronúncia, pois impõe-se ao impronunciado uma situação em que advindo novas 

provas, caso não sobrevenha a prescrição, poderá vir a responder novamente pelo mesmo fato. 

Conforme prevê o art. 414 do Código de Processo Penal: 



60 
 

Art. 414.  Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de 

indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, 

impronunciará o acusado. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Parágrafo único.  Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser 

formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008) 

Ao impronunciar o réu, por não estar o juiz convencido da materialidade do fato ou de 

indício de autoria ou participação, estará o Estado falhando com a sua prestação jurisdicional, 

bem como submetendo o impronunciado a um inconveniente jurídico, pois, “a impronúncia 

gera um estado de pendência, de incerteza e insegurança processual”, conforme ensina Lopes 

Jr.: 

Ao não decidir nada em favor do réu, a impronúncia gera um estado de 

pendência, de incerteza e insegurança processual. O processo pode ser a 

qualquer momento reaberto, desde que exista prova nova. A situação somente 

é definitivamente resolvida quando houver a extinção da punibilidade, ou seja, 

a prescrição pela (maior) pena em abstrato, o que pode representar 20 anos de 

espera! (LOPES JR., 2015, p. 799) 

Assim, considerando que a decisão de impronúncia não faz coisa julgada material, não 

julgando o mérito, ficará o impronunciado, enquanto durar a extinção da punibilidade do fato a 

ele imputado, passível de novo processo criminal pelo mesmo delito, bastando, apenas, ao 

Ministério Público apresentar nova prova contra o impronunciado. Desta forma, se o juiz 

entender de impronunciar o acusado, este terá que suportar o ônus da impronúncia, ao tempo 

em a condição de incerteza se perpetua por vinte anos, prazo prescricional da pena total em 

abstrato, possibilitando assim o oferecimento de nova denúncia, em surgindo nova prova 

desfavorável. 

Vê-se, claramente, que a impronúncia gera efeitos que não coadunam com o modelo 

garantista, pois mesmo não havendo prova de que o réu seja responsável pelo delito a ele 

imputado, não será absolvido e, ainda, ficará “à disposição do Estado, em uma situação de 

eterna angústia e grave estigmatização social e jurídica”. (LOPES JR., 2015, p. 801) 

Impõe-se, assim, ao impronunciado um duplo constrangimento, abrindo-se, a absurda 

possibilidade para que ocorra o bis in idem processual, severamente combatido na proposta 

garantista, que defende que na ausência de provas a absolvição do réu é medida que se impõe. 

Tendo em vista que o crime de homicídio simples tem pena em abstrato de seis a vinte 

anos, nos termos do art. 121, do Código Penal, o impronunciado ficaria nessa situação enquanto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1


61 
 

perdurar esse período, pois a prescrição para o referido crime é de vinte anos, se o máximo da 

pena é superior a doze, nos termos do art. 109, I, do Código Penal: 

Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o 

disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena 

privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela 

Lei nº 12.234, de 2010). 

 I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; 

Por tudo exposto, nota-se que a decisão de impronúncia se mostra incompatível com a 

Constituição Federal de 1988 e seus princípios, que visam, garantir a tutela dos direitos e 

garantias fundamentais do imputado. Portanto, impera reconhecer que tal decisão por infringir 

severos prejuízos ao réu, não pode e não deve ser admitida em um sistema jurídico que se 

pretende garantista, tendo como parâmetro a Constituição Federal e os princípios que expressa. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12234.htm#art2
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6. A IMPRONÚNCIA E A POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO 

 

A luz do garantismo penal, após essa análise percorrendo o Estado Democrático de 

Direito, o Processo Penal Constitucional e os princípios que são ofendidos pela decisão de 

impronúncia, impõe-se reconhecer tal decisão como inconstitucional. 

A Constituição é a organização jurídica fundamental de um Estado, pois posiciona-se 

como lei maior ou norma de ordem superior de um país que dispõe sobre a organização do 

Estado, as garantias e os direitos individuais do cidadão, além de outros temas considerados de 

maior relevância pelo contexto da sociedade em que é elaborada. 

José Afonso da Silva, conceitua a Constituição considerando sua forma, seu conteúdo, 

sua finalidade. Vejamos: 

A constituição é algo que tem, como forma, um complexo de normas; como 

conteúdo, a conduta humana motivada das relações sociais; como fim, a 

realização dos valores que apontam para o existir da comunidade; e, 

finalmente, como causa criadora e recriadora, o poder que emana do povo; 

não podendo ser compreendida e interpretada, se não tiver em mente essa 

estrutura, considerada como conexão de sentido, como é tudo aquilo que 

integra um conjunto de valores. (SILVA, 2005, p. 39) 

Sem contrariar o que ensina José Afonso da Silva, Gilmar Ferreira Mendes define a 

Constituição sob dois aspectos:  o material: 

Conjunto de normas que instituem e fixam as competências dos principais 

órgãos do Estado, estabelecendo como serão dirigidos e por quem, além de 

disciplinar as interações e controles recíprocos entre tais órgãos. (MENDES, 

2013, p. 62) 

 E o formal:  

A Constituição, em sentido formal, é o documento escrito e solene que positiva 

as normas jurídicas superiores da comunidade do Estado, elaboradas por um 

processo constituinte específico. São constitucionais, assim, as normas que 

aparecem no Texto Magno, que resultam das fontes do direito constitucional, 

independentemente do seu conteúdo. (MENDES, 2013, p. 66) 

Na mesma linha dos autores citados, Guilherme de Souza Nucci, define a Constituição 

como sendo “o corpo de normas fundamentais, de eficácia máxima dentro do ordenamento 

jurídico, que estabelece a estrutura do Estado, fixando direitos e deveres” (NUCCI, 2010, p. 

59). 
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Por sua centralidade, a Constituição é o parâmetro a balizar todo ordenamento. Sendo, 

portanto, a norma jurídica hierarquicamente superior e havendo conflito entre o seu conteúdo e 

o conteúdo de uma norma infraconstitucional, a Constituição Federal deve prevalecer. Contudo, 

para garantir sua supremacia é preciso efetivar um controle sobre os atos jurídicos, a fim de 

identificar os que, por colidirem com a Constituição, não são válidos. 

Assim, tem-se que, em caso de ato normativo contrário a Constituição, esta deve 

prevalecer, em respeito a supremacia que exerce sobre todo o ordenamento. Nesse sentido, são 

as lições de Gilmar Mendes: 

O conflito de leis com a Constituição encontrará solução na prevalência desta, 

justamente por ser a Carta Magna produto do poder constituinte originário, ela 

própria elevando-se à condição de obra suprema, que inicia o ordenamento 

jurídico, impondo-se, por isso, ao diploma inferior com ela inconciliável. De 

acordo com a doutrina clássica, por isso mesmo, o ato contrário à Constituição 

sofre de nulidade absoluta. (MENDES, 2013, p. 108) 

De igual modo, Manoel Jorge e Silva Neto, entende que sendo a Constituição, “o 

conjunto de disposições básicas reguladoras da vida do Estado, torna-se clara aposição 

hierárquica proeminente das normas constitucionais diante das demais leis do ordenamento 

jurídico” (SILVA NETO, 2010, p. 183). Assim, apreende-se das lições do ilustre autor que da 

superioridade da Constituição resulta serem viciados todos os atos que com ela conflitam, ou 

seja, dela resulta a inconstitucionalidade dos atos que a contrariam. 

Ainda segundo Silva Neto, “quando a ofensa está relacionada ao conteúdo da norma em 

face da constituição, diz que a inconstitucionalidade é material” [...]; “será formal quando se 

desrespeita o processo para formação das leis – infração as normas disciplinadoras do processo 

legislativo” [...] e, “será orgânica, quando ofensiva as normas determinantes da competência” 

(SILVA NETO, 2010, p. 184). 

Ocorre que, em face da supremacia da Constituição, reputam-se serem viciados todos 

os atos que com ela conflitam. Desta forma, tem-se que a decisão de impronúncia, decisão 

terminativa, conforme Lopes Jr. que encerra o processo sem julgamento do mérito, afigura-se 

incompatível com a Constituição Federal. 

A referida decisão tem lugar “quando o juiz julga inadmissível a acusação, entendendo 

não haver prova de existência do crime e/ou indícios suficientes de autoria” (RANGEL, 2010, 

p. 635). Sendo assim, nos crimes que se inserem no procedimento do Tribunal do Júri, ao final 

da instrução probatória, na primeira fase, incumbe ao juiz fazer um juízo de admissibilidade da 

pretensão acusatória. Nesse momento, pode o magistrado tomar quatro decisões: absolver 
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sumariamente, pronunciar, desclassificar o crime ou impronunciar o réu, consoante ensina Aury 

Lopes: 

Descarte, na primeira fase, ainda não existem “jurados”, sendo toda a prova 

colhida na presença do juiz presidente (togado), que, ao final, decide entre 

enviar o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri (pronúncia) ou não 

(absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação). Portanto, o processo 

pode findar nessa primeira fase, conforme a decisão do juiz. (LOPES JR., 

2015, p. 784) 

Assim, se presentes os requisitos da prova de autoria e indícios suficientes de 

materialidade, cabe ao juiz pronunciar o réu, encaminhando a acusação para seu juízo natural, 

no caso, o conselho de sentença, em virtude da admissibilidade da acusação. Contudo, não 

estando presentes os requisitos da prova da autoria e indícios suficientes de materialidade, o 

magistrado deveria absolver o réu e não o impronunciar, como ocorre, nos termos do artigo 414 

do Código de Processo Penal: 

Art. 414.  Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de 

indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, 

impronunciará o acusado. 

Temos, então, que o requisito legal para a sentença de impronúncia é o não 

convencimento do magistrado a respeito dos indícios suficientes de autoria, logo, a incerteza 

quanto à mesma, ou seja, a dúvida. 

Dessa forma, por não haver prova de existência do crime e/ou indícios suficientes de 

autoria, estará o Magistrado reconhecendo o fracasso do órgão acusador. No entanto, deixará 

em aberto a possibilidade do Ministério Público ingressar com outra ação penal, oferecendo 

nova denúncia caso surja nova prova enquanto não ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, 

que nestes casos chega a vinte anos, considerando a maior pena em abstrato. 

Neste cenário e enquanto não ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, o ficará o 

impronunciado refém de um instituto que “nada decide em favor do réu” [...] que gera um 

“estado de pendência, incerteza e insegurança processual”, além de ser destinatário exclusivo 

dos efeitos negativos da impronúncia (LOPES JR., 2015, p. 799). 

Ante o exposto, pelos efeitos negativos que faz recair sobre o impronunciado, uma 

questão se impõe: estaria a decisão de impronúncia em desacordo com a Constituição Federal? 

A princípio, advertimos que a questão formulada admite entendimento nos dois sentidos 

e que a posição que assumimos no presente trabalho não encerra tal discussão, nem é este o 
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nosso objetivo. Todavia, traremos o pensamento de alguns doutrinadores a respeito do tema e 

ao final nos posicionaremos a respeito da constitucionalidade ou não de tal decisão. 

Registre-se, desde logo, que há na doutrina pátria vozes respeitáveis que defendem a 

constitucionalidade da impronúncia. Argumentam que em favor da lei, há uma presunção que 

milita, invariavelmente, no sentido de sua constitucionalidade11. 

A essa presunção chamam de princípio da constitucionalidade das leis, pelo qual o ato 

normativo somente perde sua eficácia e validade mediante uma declaração judicial que declare 

sua desconformidade com a Constituição. Segundo Luís Roberto Barroso: 

[...] o princípio da presunção de constitucionalidade dos atos do Poder 

Público, notadamente das leis, é uma decorrência do princípio geral 

da separação dos Poderes e funciona como fator de autolimitação da atividade 

do Judiciário, que, em reverência à atuação dos demais Poderes, somente deve 

invalidar-lhes os atos diante de casos de inconstitucionalidade flagrante e 

incontestável. (BARROSO, 2009, p. 193) 

Haveria para os doutrinadores que defendem a constitucionalidade da impronúncia, uma 

presunção que milita em favor da constitucionalidade do artigo 414, do Código de Processo 

Penal. 

A outro giro, ao apresentar como alguns doutrinadores entendem a inconstitucionalidade 

da referida decisão, ressaltamos que o nosso ordenamento jurídico se funda no Estado 

Democrático de Direito e na observância incansável do princípio da dignidade da pessoa 

humana, o que fundamenta esse entendimento pela inconstitucionalidade da referida decisão. 

Advirta-se, de igual modo, que a decisão de impronúncia ofende além da dignidade da pessoa 

humana, os princípios da presunção da inocência, do in dubio pro réo, entre outros. 

Ao tratar da possível inconstitucionalidade do instituto, Rangel afirma que: 

[...] entendemos que tal decisão não espelha o que de efetivo se quer dentro 

de um Estado Democrático de Direto, ou seja, que as decisões judiciais 

ponham um fim aos litígios, decidindo-os de forma meritória, dando, aos 

acusados e a sociedade, segurança jurídica. (RANGEL, 2010, p. 643) 

Afirma o citado autor, “trata-se de decisão inconstitucional, que não dá ao acusado a 

certeza de que o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública e do ônus da prova, 

falecendo no seu mister, pedirá a absolvição” (RANGEL, 2010, p. 643-644). 

E, sendo assim, conforme ensina Rangel, no Estado Democrático de Direito, não 

podemos admitir que se coloque o indivíduo no banco dos réus, não se encontre o menor indicio 

                                                             
11 Ver a esse respeito: JESUS, Damásio E. de. Código de Processo Penal Anotado. 25ª ed. São Paulo: Saraiva 

2012. 

https://jus.com.br/tudo/separacao
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de que praticou o fato a ele imputado e ainda assim fique na pendência, aguardando novas 

provas ou a extinção da punibilidade. 

Se o réu é inocente e não se achou indícios suficientes de que o acusado é autor do fato 

que foi imputado, não faz sentido manter o impronunciado aguardando, indefinidamente a 

extinção da punibilidade, gerando profunda instabilidade em sua vida, pois ele fica sujeito, 

dessa forma, a ser processado novamente a qualquer tempo. 

Portanto, conforme ensina Rangel, “a decisão de impronúncia é um nada. O indivíduo 

não está nem absolvido nem condenado” (RANGEL, 2010, p. 644). 

Questiona o mencionado autor: 

Como permitir que o Estado, declarando que falhou em sua pretensão 

acusatória, profira uma decisão que não aprecie o mérito e deixe o réu com a 

espada da dúvida sobre sua cabeça? No Estado de Direito Democrático é 

inadmissível. (RANGEL, 2010, p. 644) 

Nos termos colocados pelo autor em questão, tal decisão fere de morte o princípio da 

presunção de inocência, que informa o Processo Penal. Assim, conclui o referido autor que “a 

decisão de impronúncia é inconstitucional e não deve mais ser proferida e, se for proferida, 

quando surgirem novas provas de inocência do acusado, deve ser usada a revisão criminal para 

absolve-lo. A decisão de impronúncia é, portanto, inadmissível. 

Conforme ensina Rangel, “o processo penal moderno é instrumento de garantia e não 

de punição” (RANGEL, 2010, p. 644). Ocorre que, por vezes, essa premissa é esquecida, na 

medida em que o Processo Penal é usado como um verdadeiro instrumento de punição, como 

ocorre com a impronúncia ao impor ao impronunciado um fardo social estigmatizante e ao 

permite que a acusação lance mão de nova acusação caso apareçam novas provas e o processo 

não esteja prescrito. 

Neste sentido é que acreditamos que a impronúncia caminha na contramão dos 

postulados do Processo Penal moderno, que buscam sobretudo a proteção dos direitos e 

garantias fundamentais. A esse respeito, Rangel, transcrevendo as lições de Vazquez Rossi, 

ensina que: 

Dentro de um moderno Estado de Direito democrático, de base constitucional, 

onde o poder se encontra limitado por sua mesma regulamentação e 

legitimado pelo respeito de direitos fundamentais, a finalidade do 

ordenamento punitivo não pode ser outra se não a proteção dos direitos 

humanos e dos bens jurídicos imprescindíveis a sua coexistência. (RANGEL, 

2010, p. 644) 
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Todavia, temos que a decisão de impronúncia não significa que o réu está “absolvido”, 

bem como não significa que está completamente livre da imputação. Assim, conforme ensina 

Lopes Jr., “eis aqui o grande inconveniente da impronúncia: gera um estado de incerteza” 

(LOPES JR., 2015, p. 799). Percebe-se que a impronúncia gera um estado de incerteza para o 

acusado, na medida em que, enquanto não sobrevenha a prescrição e a consequente extinção da 

punibilidade, o réu amarga o medo de se ver acusado, pelo mesmo fato, a qualquer momento. 

Nota-se, pois, nesse aspecto, que os princípios da dignidade da pessoa humana, 

juntamente com a presunção de inocência não permitem que qualquer pessoa seja elevada a 

este estado, em completa indefinição quanto sua situação processual e eterno receio de, a 

qualquer tempo, voltar a ter contra si uma nova imputação, uma vez que a incerteza acerca de 

uma possível nova imputação fere de morte o Estado Democrático de Direito. 

Com essa vertente e na mesma linha de Rangel, Aury Lopes Jr., afirma que a decisão é 

substancialmente inconstitucional, pois viola a aplicação do princípio da presunção de 

inocência. 

Trata-se de uma decisão substancialmente inconstitucional e que viola, 

quando de sua aplicação, a presunção de inocência. Se não há prova suficiente 

da existência do fato e/ou da autoria, para autorizar a pronúncia (e, recorde-

se, nesse momento processual, vigora a presunção e o in dubio pro reo), a 

decisão deveria ser absolutória. (LOPES JR., 2015, p. 800) 

Conclui Lopes Jr., que tal decisão é substancialmente inconstitucional e “que não se 

pode mais aceitar, pacificamente, é a impronúncia e o estado de incerteza que ela gera, 

especialmente quando é possível uma solução mais adequada” (LOPES JR., 2015, p. 801). 

Ora, como se sabe, o Processo Penal por si só já é demasiado prejudicial para o 

imputado, uma vez que impõe o estigma da condição de réu, embora juridicamente a presunção 

de inocência não permita que o acusado sofra qualquer forma de prejuízo por sua condição 

processual, a realidade no Processo Penal se distancia e muito do dever ser constitucional, onde 

impera a presunção de inocência. 

Compreende-se das lições de Lopes Jr., que além de completamente absurda no nível 

de evolução democrática alcançado, a referida decisão é substancialmente inconstitucional, por 

violar os princípios constitucionais, como por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a 

presunção de inocência, o in dubio pro réo, entre outros. 

Vicente Greco Filho também defende a inconstitucionalidade da impronúncia, com 

fundamento na violação ao princípio do “ne bis in idem”. Nesse sentido, ensina o mencionado 

autor: 
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[...] entendemos que essa disposição é inconstitucional, por violar o princípio 

de liberdade de que ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. 

Porque nos crimes dolosos contra a vida alguém pode sofrer o 

constrangimento de um processo penal sem que isso extinga definitivamente 

a pretensão punitiva e nos demais crimes não? [...] Não existe mais razão 

social ou jurídica para que a impronúncia admita nova ação penal sobre o 

mesmo fato. (GRECO FILHO, 2012 p. 394) 

Ainda ensina o mencionado autor, que uma decisão desta natureza, não se justifica no 

Estado Democrático de Direito onde prevalece a presunção de inocência. A impronúncia seria, 

portanto, incompatível com a ordem democrática que tem na dignidade da pessoa humana seu 

fundamento. Assim, não resta dúvida de que a submissão do indivíduo a novo processo, seja 

em que prazo for, fere de morte sua garantia de não ser submetido a dupla acusação. 

Por sua Vez, Guilherme de Souza Nucci, tratando o tema de forma mais tímida, aponta 

que, “no Estado Democrático de Direito, soa-nos contraditória essa posição na qual é inserido 

o acusado após a impronúncia”, pois para o autor, o acusado não tem direito de ir a júri pleitear 

a absolvição definitiva, mas também não é absolvido desde logo. (NUCCI, 2010, p. 743) 

A seu turno, Eugenio Pacelli, sem entrar na discussão acerca da constitucionalidade ou 

não da impronúncia, ensina que: 

Por isso, estamos convencidos de que o parágrafo único do citado art. 414 

configura verdadeira e inaceitável violação do princípio da vedação da revisão 

pro societate. Assim, de duas, uma: ou se acaba com a decisão de 

impronúncia, sob o fundamento da ausência de provas, remetendo o processo 

ao Tribunal do Júri em tais situações, ou não mais se admite também a 

absolvição sumaria pelo juiz singular, na exata medida em que ambas 

terminariam por afastar a competência do Tribunal do Júri para o julgamento 

de crimes dolosos contra a vida. (OLIVEIRA, 2014, p. 730) 

Embora não discorra sobre a inconstitucionalidade da decisão de impronúncia, Pacelli 

ensina que a mesma configura verdadeira e inaceitável violação do princípio da vedação da 

revisão pro societate, além de afastar a competência do Tribunal do Júri. 

Conforme visto nos autores indicados, uma decisão desta natureza, não se justifica no 

Estado Democrático de Direito, por ferir de morte os direitos e garantias fundamentais do 

imputado. Tal decisão seria, portanto, incompatível com a ordem democrática que tem na 

dignidade da pessoa humana seu fundamento, onde prevalece a presunção de inocência e a 

busca célere pela prestação jurisdicional. Em sendo assim, não nos parece razoável considerar 

tão gravosa decisão como constitucional, logo, impõe-se reconhecer e engrossar fileira ao lado 

dos autores que reconhecem a inconstitucionalidade dessa decisão.  
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da presente análise, constatamos que a relação entre o garantismo penal e 

o Estado Democrático de Direito advém da supremacia da Constituição e dos direitos 

fundamentais, os quais devem ser efetivados. 

Vimos que sob a égide do Estado Democrático de Direito não se tolera mais decisões 

como a ora atacada, pelos graves danos que acarreta ao impronunciado, sobretudo pelo estado 

de pendencia e indefinição jurídica que passa a ostentar. A incerteza angustiante, nos termos 

colocado por Aury Lopes Jr., representa bem o que significa tal decisão e justifica todo esforço 

em combate-la.    

Apontamos que à luz do garantismo penal, deve-se buscar a máxima efetivação dos 

direitos e garantias fundamentais do acusado. Nesse sentido, respeitar os princípios que regem 

o direito penal constitui missão impar na construção do Estado Democrático de Direito, sem 

mencionar que se busca com isso tutelar a dignidade da pessoa humana, ameaça pela decisão 

impronúncia. 

Restou evidente que a decisão de impronúncia não coaduna com os princípios 

constitucionais aplicáveis ao Processo Penal, sobretudo os analisados, consistindo em 

verdadeira afronta ao Estado Democrático de Direito. De igual modo, conforme ensina Vazquez 

Rossi, restou evidente que no Estado Democrático de Direito, de base constitucional, em que o 

poder se encontra limitado por sua mesma regulamentação e legitimado pelo respeito de direitos 

fundamentais, a finalidade do ordenamento punitivo não pode ser outra se não a proteção dos 

direitos humanos e dos bens jurídicos imprescindíveis. 

No combate a decisões como a ora analisada, impõe-se reconhecer que o direito 

processual penal deve ser visto sob a ótica constitucional, de forma que a legislação processual 

se vincule ao conteúdo emanado da própria Constituição Federal, a fim de efetivá-lo, como o 

ideal de respeito à dignidade da pessoa humana e a garantia contra arbitrariedade por parte do 

Estado. Desse modo, na exata medida em que a Constituição opta pela tutela dos direitos 

fundamentais e sua máxima efetividade e proteção, a estrutura processual penal há de ser 

aplicada com observância dos direitos e garantias fundamentais. 

Repudia-se, assim, toda estrutura processual que não busque a nobre missão de tutelar 

os direitos fundamentais. Razão pela qual se mostra novamente incompatível e intolerável a 

decisão de impronúncia. 
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A toda evidência, restou patente que a impronúncia, por nada decidir, conforme ensina 

Lopes Jr. acarreta uma situação de incerteza para o réu e dada a possibilidade de reabertura do 

processo, afronta os princípios fundamentais que sustentam o Estado Democrático de Direito, 

como a dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência, o in dubio pro réo e a razoável 

duração do processo. 

Uma decisão desta natureza, não se justifica no Estado Democrático de Direito onde 

prevalece a presunção de inocência. A impronúncia seria, portanto, incompatível com a ordem 

democrática que tem na dignidade da pessoa humana seu fundamento. 

Tem-se, igualmente, grave ofensa ao princípio da duração razoável do processo, pois ao 

impronunciado só resta esperar angustiado o decurso do tempo prescricional e sofrer o estigma 

social que tal situação acarreta. Pertinente, nesse sentido, se mostram as já mencionadas 

palavras de Lopes Jr., ao afirmar que “a persecução do processo penal, além do tempo 

necessário para assegurar seus direitos fundamentais, se converte na principal violação de todas 

e de cada uma das diversas garantias que o réu possui”. 

Por fim, pelos motivos expostos, na linha da doutrina ora indicada, de perfil garantista, 

impera reconhecer que a impronúncia trata-se de decisão inconstitucional, pois entra em 

conflito com os princípios constitucionais que sustentam o Estado Democrático de Direito. 
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