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RESUMO 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito e está previsto na Constituição Federal de 1988, deste modo, a intenção do 

legislador é de enquadrar esta garantia constitucional como direito fundamental de todo o 

cidadão. Por meio da grande importância da dignidade da pessoa humana é que se 

procurou vincular tal princípio à esfera penal. Se a Constituição, pilar da normatização 

jurídica, é formada de elementos que se completam pela interligação das diversas ciências 

jurídicas fundamentais, o Direito Penal, como uma dessas ciências, tem íntima correlação 

com os demais ramos das ciências jurídicas. Ao verificar as várias teorias que dão sentido 

ao Direito Penal, discorrendo sobre as teorias absolutas, as teorias relativas, a teoria 

preventiva geral e especial, a teoria mista, chegou-se à teoria do garantismo penal, a qual 

vincula todas as garantias individuais previstas na Constituição à aplicação no Direito Penal.  

Palavras-chaves: Dignidade da pessoa humana. Direito penal. Garantismo penal. 



 

ABSTRACT 

The beginning of the dignity of the human person is one of the bases of the Democratic State 

of Right and it is predicted in the Federal Constitution of 1988, of this way, the intention of the 

legislator is of fitting this constitutional guarantee as basic right of the whole citizen. It is 

through the great importance of the dignity of the human person that such a beginning tried 

to be linked to the penal sphere. If the Constitution, pillar of the legal standard, is formed of 

elements that complete for the interconnection of several basic legal sciences, the Penal 

Right, like one of these sciences, there have intimate correlation with too many branches of 

the legal sciences. While checking several theories that give sense to the Penal Right, 

talking about the absolute theories, the relative theories, the general and special preventive 

theory, the mixed theory, it approached to the theory of a penal guarantee, which links all the 

individual guarantees predicted in the Constitution to the application in the Penal Right.  

Key words: Human dignity of the human. Penal right. Guarantee Penal. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como enfoque a metodologia sistêmica, que se 

preocupa com a manipulação dos conflitos sociais. O método geral será o analítico, 

pois a partir da análise dos componentes de um todo, chega-se as causas e 

natureza do problema em destaque. 

O mesmo explica previamente a complementação do Direito Penal, a partir da 

nossa Constituição vigente, o estudo se aprofundará nas investigações sobre a 

tutela penal e no jus puniendi do Estado, o qual será apresentado pelas várias 

explicações do sentido e função da pena, principal instrumento estatal em prol da 

sociedade. 

Em virtude da problemática destacada, é clara a intenção do legislador em 

utilizar tal princípio como uma garantia fundamental de todo cidadão e, ainda, dar a 

dignidade da pessoa humana a qualidade de princípio derivado de todo um 

ordenamento jurídico. 

Desde o princípio da vida que se intenta valorizar o ser humano e posicioná-lo 

numa condição que o reconheça como possuidor de valores essenciais e inerentes à 

condição de pessoa, possuidora de direitos fundamentais, como a dignidade. 

Dando maior atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é um 

dos fundamentos do Estado Democrático de Direito foi previsto, pela primeira vez na 

história do constitucionalismo pátrio, na Constituição brasileira de 1988. 

Dada à relevância da dignidade da pessoa humana, no aspecto jurídico 

constitucional, houve o questionamento da efetiva aplicação desta garantia no 

campo do direito penal. 

Após a exposição dos princípios constitucionais penais; inicia-se a 

conceituação da função penal, a qual será explanada pelas diversas teorias 

fundamentadoras da pena, buscando o meio da sanção penal. Tais teorias serão 

apresentadas de um modo que resulte a pesquisa na conexão coerente dos 

preceitos constitucionais com a área penal, ou seja, na teoria do garantismo penal 

fazendo uma análise crítica da teoria do garantismo penal. 
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2 HISTÓRICO DA INICIATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL 

2.1 Estado como pacificador de conflitos 

O Estado, na sua forma organizada, proíbe que particulares imbuídos pelo 

sentimento primitivo de vingança, façam justiça por seus próprios meios. Nesse 

sentido, como regulador das relações sociais, visando à harmonia entre os seus 

membros, o Estado se incumbiu, por meio de normas, estabelecer limitações às 

condutas humanas. 

Todavia, nem sempre foi assim. Civilizações primitivas solucionavam seus 

conflitos pelos seus próprios meios – não havia um Estado organizado e capaz de 

se impor diante dos interesses individuais – e, assim, prevaleciam os interesses do 

mais forte, daquele que se impunham pela força e, na medida dela, eram capazes 

de alcançar a pretensão que lhe interessava. A reprimenda aos atos criminosos 

dava-se através da vingança privada (autotutela ou autodefesa), o que, por vezes, 

agredia a justiça por estabelecer a vitória do mais forte sobre o mais fraco.  

Com efeito, em razão das intangíveis injustiças que são patentes em um 

sistema que privilegia o mais forte em detrimento do mais fraco; a imposição pela 

força ditada por aquele que detém maiores atributos físicos, estabeleceu-se para o 

Estado a necessidade de se impor diante dos conflitos, ditando as regras para 

pacificação e ordenação da sociedade. 

Devido à gravidade das injustiças e desproporcionalidade das punições, a 

autodefesa foi progressivamente abandonada pelos Estados, restando, apenas na 

sua forma residual. Nesse sentido Marques1, diz que o particular:  

Pode vingar-se de seu ofensor, reagir contra ele, nunca, porém, 
exercer a Sanctio iuris. Nem na legítima defesa (onde é autorizado a 
defender-se e não aplicar sanções), nem nos crimes de queixa 
privada (onde existe apenas um fenômeno de substituição 
processual), pode encontrar-se exceção ao princípio enunciado; e, 
coroando tudo, há ainda as sanções contra o exercício arbitrário das 
próprias razões, adotadas pelos códigos de todas as nações 
civilizadas. (sic) 

Em face das injustiças, e buscando aperfeiçoar cada vez mais o exercício da 

pretensão punitiva, buscou-se uma nova forma de solucionar conflitos, qual seja, a 

                                            
1
 MARQUES, 2009, p. 25. 
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autocomposição. Nessa modalidade, o ofendido e o ofensor pretenderiam um 

acordo, pacificando o conflito de interesses existente, extinguindo o uso da força e 

utilizando o consenso. 

Todavia, numa análise mais aprofundada, fica evidente que, na maioria dos 

casos, o que de fato acontecia era uma espécie de rendição do ofendido, tendo em 

vista tendência do mais fraco ceder às pressões do mais forte. Acuado, obrigando-

se a ceder às pretensões dos mais fortes, logo a autocomposição mostrou-se capaz 

de apresentar melhores resultados do que autotutela, no entanto, ainda distante de 

impedir, por completo, a interferência do mais forte na lide.  

A autocomposição dar-se-ia de duas maneiras: a desistência, onde uma parte 

renuncia, integralmente; à pretensão e transação, realizada através de concessões 

entre as partes.  

É importante frisar que “a evolução do processo penal é mais complexa que 

aquela do direito criminal, visto que suas regras dizem respeito mais à organização 

política do país”. 

Cintra; Grinover e Dinamarco2 impõe-se, pois, o reconhecimento de uma 

função estatal pacificadora:  

E hoje, prevalecendo às ideias do Estado social, em que ao Estado 
se reconhece a função fundamental de promover a plena realização 
dos valores humanos, isso deve servir, de um lado, para pôr em 
destaque a função jurisdicional pacificadora como fator de eliminação 
dos conflitos que afligem as pessoas e lhes trazem angústia; de 
outro, para advertir os encarregados do sistema, quanto à 
necessidade de fazer do processo um meio efetivo para a realização 
da justiça. Afirma-se que o objetivo-síntese do Estado 
contemporâneo é o bem comum, e quando se passa ao estudo da 
jurisdição, é lícito dizer que a projeção particularizada do bem 
comum nessa área é a pacificação com justiça. 

Assim, nota-se que o Direito assume uma face ordenadora da sociedade, ou 

seja, “de coordenação dos interesses que se manifestam na vida social, de modo a 

organizar a cooperação entre as pessoas e compor os conflitos que se verificarem 

entre os seus membros”. É o Estado, incumbido da tarefa de dizer o direito, que 

chama para si o poder de dizê-lo, sempre pelos critérios estabelecidos diante da 

                                            
2 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2010, p. 26. 
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tarefa legislativa – mas não vinculado de modo inexorável a ela. E, para atingir o 

objetivo de solucionar e pacificar conflitos, é necessário instituir um sistema que 

possibilite alcançar as pretensões originadas das relações intersubjetivas, 

submetendo-as à apreciação do Estado para que exerça o seu poder.  

A pacificação é o escopo magno da jurisdição e, por consequência, 
de todo o sistema processual (uma vez que todo ele pode ser 
definido como a disciplina jurídica da jurisdição e se exercício). É um 
escopo social, uma vez que se relaciona com o resultado do 
exercício da jurisdição perante a sociedade e sobre a vida gregária 
dos seus membros e felicidade pessoal de cada um. [...] É para a 
consecução dos objetivos da jurisdição e particularmente daquele 
relacionado com a pacificação com a justiça, que o Estado institui o 
sistema processual, ditando normas a respeito (direito processual), 
criando órgãos jurisdicionais, fazendo despesas com isso e 
exercendo através dele o seu poder3. 

Importa-nos notar que, no início da civilização, não havia distinção entre ilícito 

civil e penal, ainda sob a doutrina de Cintra, Grinover e Dimarco4: 

[...] o estado, ainda embrionário e impotente perante o individualismo 
de seus componentes, não podia aperceber-se da existência de atos 
que, além e acima do dano que trazem a particulares, prejudicam a 
ele próprio. Estado. Só na medida em que esse foi adquirindo 
consciência de si mesmo e da sua missão perante os indivíduos é 
que foi também surgindo a ideia de infração penal, no sentido que 
hoje a entendemos (ofensa a valores sociais relevantes, encarada 
sob o aspecto do dano causado à comunidade); e assim também a 
ideia da pena e do Estado como titular do direito de punir. Ao cabo 
de uma longa evolução, chegou-se a mais absoluta proibição da 
aplicação de qualquer pena sem prévia realização de um processo 
(nulla poena sine judicio) [...] infelizmente, a História registra casos 
de sistemática eliminação de pessoas sem a celebração de 
processo, mediante instigação ou tolerância das autoridades, como 
os passos durante a guerra civil espanhola. A História Universal 
recentíssima mostra ainda os massacres ocorridos na China e 
Romênia, seguidos do não menos anti-social extermínio do ditador 
Ceausescu mediante o simulacro de um processo, que na realidade 
foi mero pretexto para a vingança. 

Observe-se que a liberdade descometida de comportamento, sem as 

restrições impostas pela norma penal, trataria de caos absoluto, onde os valores 

sociais e individuais conquistados através dos tempos perderiam o seu valor. Grego 

Filho assente-se que: 

                                            
3
 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2010, p. 30. 

4
 Ibidem, p. 34. 



15 

A história das civilizações têm demonstrado que a sociedade, em 
seus diversos graus de desenvolvimento, inclusive os mais 
primitivos, sempre esteve moldada segundo normas de conduta. 
Aliás, poder-se-ia estudar cada civilização do ponto de vista 
normativo, compreendendo suas características pelo conjunto de 
regras dentro do qual se desenvolveu a ação humana. Daí já ter dito 
que a própria história se apresenta com um complexo de 
ordenamentos normativos que se sucedem, se contrapõem e se 
integram5. 

Infere-se daí que é impossível vislumbrar uma sociedade equilibrada sem que 

haja imposição de um poder maior, capaz de criar e impor mecanismos de controle 

sobre os seus membros, voltando-se ao interesse coletivo.  

2.2 O Estado e jus puniendi 

O fortalecimento do Estado, aliado a consciência posta para o exercício de 

funções ordenadoras e pacificadora de conflitos, conduziu-nos ao sistema penal 

vigente, em que se impõe, na maioria dos casos, a exclusividade estatal para o 

exercício e promoção da persecução penal. 

Nos dizeres de Carnelutti6, 

O encargo do direito é colocar em ordem a sociedade. Colocar em 
ordem quer dizer pôr cada coisa em seu lugar; a ordem, segundo 
uma feliz ainda que superficial definição de Santo Agostinho, é uma 
composio rerum sua cuique loca tribuens. 

Assim a lei penal transcreve, de forma abstrata, ações ou omissões que 

delineiam crimes ou contraversões, quando praticadas ou contrariadas, permitem a 

incidência da pena imposta no tipo. Surge, então, para o Estado o direito de punir – 

jus puniendi – decorrente da transgressão à ordem jurídica, ensejando a pretensão 

punitiva estatal: “é o direito do Estado-acusação ou do ofendido de ingressar em 

juízo, solicitando prestação jurisdicional, representada pela aplicação das normas de 

direito penal ao caso concreto”. 

Ao elaborar a lei penal, estabelecendo punições àqueles que infringem os 

ditames da norma sensacionalista, nasce para o Estado o direito de punir em um 

plano abstrato. Para o particular, o dever de não ferir a norma.  

                                            
5 
GRECO FILHO, 2010, p. 40. 

6
 CARNELUTTI, 2001. 
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No momento em que o cidadão tangencia o preceito legal, atacando bens 

jurídicos protegidos pela norma sancionatória, o direito de punir se transfigura do 

plano abstrato para o plano concreto, impondo-se ao Estado o dever de impor a 

pena ao autor da conduta proibida. Logo, 

O crime constitui violação de um bem juridicamente tutelado, que 
afeta interesse coletivo, pelo que se torna imperativo do bem comum 
à restauração da ordem jurídica atingida e lesada pela prática do fato 
delituoso. E se o Estado tutela determinado bem jurídico em função 
do interesse social, cominando pena a quem lhe causar dano ou 
lesão, evidente que deve reagir contra o autor do crime ou fato 
delituoso. Daí surgir o direito concreto de punir, ou seja, o direito que 
tem o Estado de aplicar a pena cominada no preceito secundário da 
norma penal incriminadora, contra quem cometeu a ação ou omissão 
descrita no preceito primário7. 

A punição surge contra o autor da lesão, representando a reação do Estado 

contra o agente da ação ou omissão descrita na norma penal. A repreensão surge 

para o estabelecimento da ordem e da convivência equilibrada entre os cidadãos. 

com efeito, os interesses tutelados pelas normas penais são de alto grau públicos 

cabendo ao “Estado não apenas o direito de punir, mas, sobretudo, o dever de 

punir”. 

2.3 Jus puniendi x jus libertatis 

Nasce o direito de invocar a prestação jurisdicional para que se solucione o 

conflito. É o direito de ação: direito subjetivo, abstrato, público, genérico e 

indeterminado.  

Uma vez que o Estado proibiu aos particulares fazer justiça com as 
próprias mãos (veja-se o art. 345 do CP de 1940), surgiu para esses 
o direito de se dirigirem o Estado (representado pelos órgãos 
incumbidos de administrar justiça) para reclamar aplicação da 
sanção contra aquele que, por acaso, lhes violou o direito. Se é o 
estado que distribui justiça e, para tanto, instituiu órgãos adequados, 
é claro que aqueles que dela necessitam, têm o direito subjetivo de 
levar-lhe ao conhecimento litígio invocando lhe a aplicação da norma 
agendi. Aí está, pois, o direito de ação. Direito subjetivo, público, 
abstrato, genérico, indeterminado. Direito que todos nós temos a nos 
dirigir ao Estado-Juiz, invocando a garantia, a tutela jurisdicional8. 

                                            
7
 CARVALHO NETO, 2013, p. 18. 

8
 TOURINHO FILHO, 2011. 
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O direito de ação encontra guarida na Constituição Federal de 1988, no art. 

5°, inciso XXXV: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça de direito”. 

Desse modo, vemos que sempre que um conflito de interesses apenas 

solucionável pela jurisdição que o compõe através do processo, o meio utilizado 

para tanto, após ser acionada pelo Estado-administração (no caso de ação penal 

pública), ou um eventual substituto processual seu, em se tratando de ação penal de 

iniciativa privada.  

Há um embate evidente, resultante da lide: jus puniendi e jus libertatis. Isto é, 

se a sanção legal importa em restrição da liberdade individual, deve haver meios de 

proteção desta última. Eis que “ao lado do direito público subjetivo de punir estatal, 

há também o direito subjetivo de liberdade do cidadão”.  

Forma-se, nesse caso, a lide, resultante da prática de um fato, supostamente 

delituoso, o qual não pode ser solucionado com a imposição imediata dos interesses 

do Estado e, por conseguinte, a submissão do autor do fato às penas cominadas. 

É importante assinalar, no que se refere à ocorrência da lide, que nem 

sempre haverá conflito de interesses qualificado pela pretensão de um sujeito 

processual e pela resistência do outro. Especificamente no caso do processo penal, 

há a possibilidade de existir um processo e não existir lide ou conflito de interesses.  

O sistema de processo penal possibilita que haja embate entre jus puniendi 

do Estado-juiz contra o jus libertatis do suposto agressor das normas penais. No 

caso a atividade processual impede abusos dos órgãos persecutórios, possibilitando 

o contraditório e a busca da verdade real, levando ao conhecimento de um julgador 

neutro e imparcial o que, verdadeiramente, aconteceu no mundo fático. 

Sob esse ângulo, o processo penal representa um limitador à atividade 

punitiva do Estado, pois há que submetê-la ao crivo do Poder Judiciário, em prol da 

justiça e da segurança ao alcance da verdade. 
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A liberdade é um direito irrenunciável, ainda que sob a ótica meramente 

privada, importa a toda coletividade, como explica Ruy Barbosa9:  

O paciente pode, até, não requerer a liberdade; pode, resignado ou 
indignado, desprezá-la. É indiferente. A liberdade não entra no 
patrimônio particular, como as coisas que estão no comércio, que se 
trocam, vendem ou compram; é um verdadeiro condomínio social; 
todos os desfrutam, sem que ninguém o possa alienar, e se o 
indivíduo, degenerado, a repudia, a comunhão, vigilante, a reivindica. 

No que tange à função estatal de prevenir ou reprimir infrações penais, e 

garantir a defesa do acusado, tutelando o seu jus libertatis, apresenta-se obrigatória 

para o Estado à aplicação do Direito Penal pelas vias processuais, ou seja, a pena 

deve ser aplicada processualmente.  

Dentro desta visão, adquire-se a percepção de que a simples demonstração 

da pretensão punitiva através do processo não atende aos pilares de um Estado de 

Direito, pois é necessário estruturar a atividade expendida no processo.  

Em síntese, pontuando fatos importantes dessa evolução, o processo penal, 

originalmente, estabelecia que acusação penal fosse privada. Dava ao ofendido a 

difícil e árdua tarefa de acusar aquele que praticasse um ilícito penal. O Estado não 

interferia diretamente no resultado da batalha processual, o qual dependia da 

habilidade das partes. Dessa maneira, “o processo era tido como ‘coisa das partes’ 

(sache der pârtein), e tinha integral aplicação o adágio latino iudex secundurum 

allegata et probato partium decidire”. 

Posteriormente, sob forte influência do Direito Canônico, surge o sistema 

inquisitório – este assunto será mais bem abordado em capítulo posterior – o qual se 

opõe ao sistema acusatório privado. No sistema, o juiz assume as funções de 

formular a acusação penal e de perquirir a prova. Logo, Carnelutti10 diz:  

[...] caiu por terra todo e qualquer resquício da imparcialidade do juiz, 
o qual partia de um convencimento formado a priori e que procurava 
demonstrar com a posterior prova que colhia. A prova não era fator 
de convencimento do juiz, mas instrumento para este convencer os 
outros do acerto da acusação que apresentara liminarmente. Em 
outras palavras, ao invés de convencer-se da prova carreada para os 
autos, inversamente, a prova servia para demonstrar o acerto da 
imputação antes formulada pelo juiz-inquisidor. 

                                            
9
 RUY BARBOSA, 1898. p. 218. 

10
 CARNELUTTI, 2001. 
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Nesse sentido, o processo tornou-se instrumento para o arbítrio do juiz, 

causador de medo e opressão ao réu, enfraquecido diante da exorbitante força dada 

ao órgão julgador-investigador. 

Criou-se um conflito: não mais poderia o Estado ficar inerte frente aos 

conflitos que surgiam, nem poderia alavancar tantos poderes para exercer a 

persecução penal. O juiz teria que se preservar da função investigatória, para não se 

influenciar e ser tendencioso na resposta a sociedade.  

A resposta foi à institucionalização do Ministério Público. Esse órgão 

ministerial assume a titularidade ação penal pública, não comprometendo a 

neutralização judicial. Logo, três funções ficam definidas dentro processo, dadas a 

sujeitos diversos, sem retorno a acusação privada.  

O processo penal passou a ser um instrumento de repressão penal e, como 

em linhas anteriores, uma forma de autolimitação do Estado (nulla poena sine 

judicio). Anote-se que 

A moderna estruturação do processo penal permite dizer que, mais 
do que um sábio método de se descobrir a verdade possível, é ele 
um meio de garantia e resguardo dos direitos individuais. Isto sem 
despir o Estado de sua autoridade de interessado máximo na defesa 
social. Publicizou-se o sistema acusatório11. 

Portanto, o processo é fator indispensável, já que visam proteger os cidadãos 

contra os abusos do Poder Público: “todo manejo do poder envolve a possibilidade 

abusos que o próprio Estado reconheceu a necessidade de que a pena se aplique 

mediante um processo”. 

2.4 Sistemas processuais: inquisitivo, acusatório e misto 

2.4.1 Sistema inquisitivo 

Na história do direito processual penal, em busca de solucionar e conduzir a 

investigação do conflito há três sistemas processuais diversos, qual seja o sistema 

inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto. 

O sistema inquisitivo – na idade média foi largamente utilizado, cite-se, por 

exemplo, os Tribunais de Inquisição – apresentou um sistema de investigação muito 
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 TOURINHO FILHO, 2011. 
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intenso e cruel, o qual uma autoridade se revestia dos poderes de investigar, acusar, 

defender e condenar. Para obter uma condenação, comumente, os acusados eram 

submetidos à tortura para que confessassem crime que, por vezes, não haviam 

cometido. Não havia contraditório, nenhuma garantia era ofertada ao acusado. O 

processo era sigiloso, bem como, muitas vezes, a execução das penas. 

Visto que o sistema inquisitivo proclamava latentes injustiças, críticas 

surgiram de todo mundo, sendo que, principalmente, com o advento da Revolução 

Francesa, proporcionou-se a queda desse sistema cruel e injusto. Um dos grandes 

responsáveis pelo desmanche do sistema inquisitivo foi Cesare Beccaria, com a 

propagação de sua obra Dei dellitti e delle pene.  

2.4.2 Sistema acusatório  

O sistema acusatório surge com postulados completamente diversos dos 

apresentados pelo primitivo sistema inquisitivo. Em que pese à extensão da citação, 

é límpido o magistério, Tourinho Filho12 discorre:  

No processo acusatório, que campeou na índia, entre os atenienses 
e entre os romanos, notadamente durante o período republicano, e 
que, presentemente, com as alterações ditadas pela evolução, vigora 
em muitas legislações, são traços profundamente marcantes: a) o 
contraditório, como garantia político-jurídico do cidadão; b) as partes 
acusadora e acusada, em decorrência do contraditório, encontram-se 
no mesmo pé de igualdade; c) o processo é público, fiscalizável pelo 
olho do povo (excepcionalmente se permite uma publicidade restrita 
ou especial); d) as funções de acusar, defender ou julgar são 
atribuídas a pessoas distintas, e, logicamente, não é dado ao Juiz 
indicar o processo (ne procedat judex ex officio); e) o processo pode 
ser oral ou escrito; f) existe, em decorrência do contraditório, 
igualdade de direitos e obrigações entre as partes, pois, “non debete 
licere actori, quod reo non permittitur”; g) a iniciativa do processo 
cabe à parte acusadora, que poderá ser o ofendido ou se 
representante legal, qual cidadão do povo ou órgão do Estado. 
Presentemente, a função acusadora, em geral, cabe ao Ministério 
Público. 

No sistema acusatório, pois, o autor e réu põem-se no mesmo patamar, 

submetendo-se ao órgão imparcial responsável por aplicar a lei: o Estado. Há que se 

diferenciar que a pretensão punitiva é de titularidade do Estado, representado pelo 

Ministério Público. Incumbe ao juiz a aplicação da lei para solucionar os conflitos 

entre o jus puniendi e o jus libertatis.  

                                            
12

 TOURINHO FILHO, 2011. p. 119. 
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2.4.3 Sistema misto 

Outro sistema, igualmente importante nesta breve tratativa histórica, é o 

chamado sistema misto ou sistema acusatório formal.  

Esse sistema misto surgiu logo após a Revolução Francesa. Como o nome 

sugere, há uma mescla entre elementos do sistema inquisitivo e do sistema 

acusatório. Destarte, desenvolve-se em três etapas: 1) investigação preliminar – 

fase da polícia judiciária (de la policie judiciaire), dando lugar ao processo verbal 

(procés verbaux); 2) instrução preparatória (instruction préparatoire); e, 3) fase do 

julgamento (de jugement).  Nesse, as primeiras duas fases são secretas e não 

possibilitam o contraditório; no julgamento, dá-se ensejo a oralidade, a publicidade e 

ao contraditório. Assim, como no sistema acusatório, as funções de acusar defender 

e julgar são exercidas por pessoas diferentes.  

A Constituição Federal de 1988 garante aos acusados o contraditório, a 

ampla defesa, o devido processo legal, dentre outros postulados que regem o 

processo, visando regular um processo judicial ou administrativo justo. Ademais, a 

Constituição Federal pontua os três interessados responsáveis e imprescindíveis 

para a existência do processo penal: o Ministério Público, o advogado e o juiz. 
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3 AÇÃO PENAL: CONCEITO, ESPÉCIES, DIFERENCIAÇÃO 

A ação penal surge após a primeira fase, pré-processual de cunho 

investigatório: a implantação do inquérito policial – observe-se que não há 

necessidade de se instaurar um inquérito para validar a propositura da ação penal. 

O inquérito policial tem o escopo de fornecer informações e proceder a 

investigações para melhor formação do juízo, mas não é essencial para a 

propositura da ação; é o comando do art. 46, inciso 1°, do Código de Processo 

Penal, destarte, a acusação pode formar o seu convencimento a partir de quaisquer 

outros elementos probatórios. Nos dizeres de Oliveira13,  

A fase de investigação, portanto, em rega promovida pela polícia 
judiciária, tem natureza administrativa, sendo realizada anteriormente 
à provocação de jurisdição penal. Exatamente por isso se fala em 
fase pré-processual, tratando-se de procedimento tende ao cabal e 
completo esclarecimento do caso penal, destinado, pois, à formação 
do convencimento (opinio delicti) do responsável pela acusação. O 
juiz, nesta fase, deve permanecer absolutamente alheio à qualidade 
da prova em curso, somente intervindo para tutelas violações ou 
ameaça de lesões a direitos e garantias individuais das partes, ou 
para resguardar a efetividade da função jurisdicional, quando, então 
exercerá atos de natureza jurisdicional. 

Assim, após o início da ação, impende o juízo seguimento dos postulados do 

contraditório da ampla defesa, devido processo legal, juiz natural, publicidade, 

dentre outros, acobertados pela Carta Magna.  

Na primeira fase do inquérito policial, tinha substância o princípio in dubio pro 

societate, agora, após o início da ação penal, transfigura-se essa ótica, pois a 

pessoa humana fruirá de condições mais favoráveis a sua defesa, estabelecendo, 

pois o in dubio pro reo. 

Assim, em determinado momento histórico, o Estado ao chamar para si a 

função de administrar a justiça, fazendo-o por meio de um processo, com regras 

bem definidas e garantido os indivíduos no processo direitos, deveres e garantias, 

substituiu as injustiças causadas pela vingança privada.  

É o Estado, com o monopólio da administração da justiça, o que não quer 

dizer que foram abolidas por completo outras formas de composição de litígios, tais 
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 OLIVEIRA, 2015, p. 27. 
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como autodefesa e a autocomposição – já explicitadas no capítulo anterior. Contudo, 

o que se fez foi admiti-las de modo excepcional. Cite-se, por exemplo, a legítima 

defesa (autodefesa) e a transação nos Juizados Especiais Criminais. 

O Estado detém o monopólio da Administração da Justiça e, por isso, tem que 

garantir meios razoáveis para garanti-la. Se é certo que o Estado proibiu aos 

particulares fazer justiça pelos próprios meios (vide art. 345 do Código Penal), nasce 

para eles o direito de exigir do Estado que se aplique a pena cominada contra 

aquele responsável por se desviar de determinada conduta exigível.  

3.1 Conceito de ação penal 

Ação é um direito contra o Estado, pois, este ao extinguir a vingança privada 

trouxe para si o monopólio da administração da justiça e, por conseguinte, o direito 

do cidadão buscar do Estado suas garantias jurisdicionais.  

O direito de ação se encoberta exatamente nessa proibição dos particulares 

fazerem justiça com as próprias mãos, tendo que, legitimamente, procurar os órgãos 

jurisdicionais com escopo de aplicar o direito objetivo. Assim sugerindo à violação de 

direito, indaga ao Poder Judiciário estimá-la. 

Portanto, é através da ação penal que o Estado-juiz aplica o direito penal 

objetivo ao caso concreto. Segundo essa linha de raciocínio, Capez14 define ação 

penal como sendo: 

[...] o direito de pedir ao Estado-juiz a aplicação do direito penal 
objetivo a um caso concreto. É também o direito público subjetivo do 
Estado-Administração, único titular do poder-dever de punir, de 
pleitear ao Estado-Juiz a aplicação do direito penal objetivo, com a 
consequente satisfação da pretensão punitiva. 

O processualista Mirabete15, em definição mais ampla, prefere assinalar que: 

A ação penal é assim, “a atuação correspondente ao direito à 
jurisdição, que se exercita perante os órgãos da Justiça Criminal”, ou 
“o direito de pedir ao Estado-Juiz a aplicação do Direito Penal 
Objetivo”, ou ainda o direito de invocar-se o Poder Judiciário para 
aplicar o direito penal objetivo. Do ponto de vista processual, ação 
civil e ação penal só se diversificam ratione matéria, uma vez que 
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apresentam as mesmas linhas conceituais e idênticos caracteres 
jurídico. 

Nota-se de todos os conceitos supracitados a necessidade de se acionar o 

Estado para alcançar uma atuação efetiva do direito de agir: 

Pois o direito de invocar a tutela jurisdicional do Estado é um direito 
público por excelência, como são todos os troncos do processo. Na 
ação privada o sujeito ativo mostra sua pretensão e acompanha o 
processo, mas o fim é por conta do Estado. Não há jus puniendi que 
não seja estatal16. 

3.1.1 Natureza jurídica de ação penal 

Relativamente à posição normativa da ação penal, apesar de sua índole 

processual e, por isso, prevista Código de Processual Penal, o legislador retratou, 

também o Código Penal, regras atinentes ao instituto da ação (arts. 100 a 105). 

Esse posicionamento normativo tem sido alvo de críticas por parte de alguns 

doutrinadores que entendem que o direito de ação é um direito subjetivo processual, 

fato que distinguiria do direito material.  

A natureza jurídica da ação penal não possui diferenças do direito de ação 

exercido da seara civil. O que se aponta diverso é o direito objetivo aplicado a cada 

hipótese concreta.  

[...] se a norma é de direito penal, exercita-se a jurisdição penal, se 
visa à aplicação de normas não penais, invoca-se a jurisdição civil. 
Seu pressuposto é sempre litígio, ou a pretensão insatisfeita surgida 
com a prática de um ilícito penal. O direito de punir o Estado exige a 
subordinação do interesse do autor do fato criminoso ao interesse 
próprio no que se denomina “pretensão punitiva”. E, como em 
qualquer ação, o Estado-Administração, ao ingressar em juízo, 
exerce o direito de ação para obter do Estado-Juiz, não a 
condenação do réu, e sim o julgamento da pretensão punitiva. A 
ação penal é também um direito público subjetivo, instrumental, 
autônomo e abstrato, destinado à aplicação do direito penal 
objetivo17. 

Por essa análise perfunctória, infere-se que o direito de ação, ainda que seja 

um único instituto jurídico, está conexo a uma pretensão, sendo que é a variação 

desta que delimitará o ensejo da tutela jurisdicional, o conteúdo e o titular do direito 

de agir. 
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3.2 Classificação da ação penal  

Nesse enfoque acerca da tutela jurisdicional buscada, sopesando a divisão 

variável entre ações civis e penais – em razão do tipo de tutela jurisdicional invocada 

ficou estabelecido que a pretensão é de direito penal, existe ação penal; caso 

contrário, surgindo pretensão que invoque a atuação de normas não penais, aplica-

se a atuação da jurisdição civil.  

Por outro lado, averiguando sob o panorama do conteúdo da ação penal, 

aplica-se a teoria geral do processo, a qual distingue as ações de conhecimento 

subdividida em declaratória, constitutiva e condenatória, ações cautelares e as 

ações executivas ou executórias.  

Em linhas gerais, ação do conhecimento (ou declaratória em sentido duplo) é 

aquela em que através da sua instauração o juiz é chamado a julgar, para dizer qual 

das partes tem razão. O escopo do processo de conhecimento é a sentença de 

mérito. Dessa maneira, tomando conhecimento da pretensão deduzida e da 

resposta do réu, colhe as provas, analisa-as, interpreta a norma, desenvolvendo, 

assim intensa atividade para poder aplicar a lei àquele caso concreto, proferindo a 

sentença de mérito, que acolherá ou não a pretensão do autor.  

A ação de conhecimento pode ser declaratória (ou meramente declaratória), 

objetivando apenas a declaração da existência ou inexistência de uma relação 

jurídica entre as partes.  

A ação de conhecimento condenatória visa uma sentença de condenação, 

cujo juiz declara a existência da relação jurídica, mas, ao mesmo tempo, impõe uma 

sanção ao transgressor da norma. 

Finalmente, a ação de conhecimento constitutiva é a que almeja um 

provimento jurisdicional que constitua, modifique ou extinga uma relação ou situação 

jurídica.  

Para o momento, é suficiente que se capte a seguinte lição:  

Todas as sentenças declaratórias em sentido amplo (sentenças de 
mérito) contêm a declaração da regra jurídica substancial concreta; 
meramente declaratória limita-se à declaração, enquanto a 
condenatória, além de declarar, aplica a sanção executiva; a 
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constitutiva, além de declarar, modifica a relação jurídica substancial. 
A condenação e constituição só se configuram quando as sentenças 
acolhem a pretensão do autor, porque, se a rejeitam, são sentenças 
declaratórias negativas18. 

Ainda sob o enfoque do tipo de tutela jurisdicional buscada, temos as ações 

cautelares e as executivas.  

As cautelares exigem para proteger um direito que está na iminência de ser 

violado, em razão da demora da decisão na ação de conhecimento e que, muitas 

vezes, pode prejudicar diretamente a providência principal buscada. São medidas 

urgentes e provisórias. As ações executivas, o direito do autor já foi reconhecido, 

desejando, agora, torná-lo efetivo.  

Em outra análise, em face da sua importância, é a classificação com vistas ao 

critério subjetivo, isto é, sob o enfoque daquele que a promove. 

De acordo com o titular do direito de ação, ou seja, levando-se em 

consideração o elemento subjetivo – em que se considera o sujeito que promove – o 

Código Penal divide as ações condenatórias em ação penal pública – condicionada 

ou incondicionada – e ação penal privada – principal (ou exclusiva) e subsidiária (art. 

100, inciso 3°). É conveniente salientar que “não existe em nosso direito a ação 

penal popular condenatória, mas se pode reconhecer como popular o pedido de 

habeas corpus, que pode ser impetrado por qualquer pessoa do povo”. 

Antes de se adentrar por essa classificação, qual seja a que considera a 

titularidade da ação, é importante se esclarecer quais as razões para que essas 

divisões e subdivisões sejam feitas. 

Como dito anteriormente, o jus puniendi pertence ao Estado, característica 

marcante de sua soberania. Cabe, tão somente, ao Estado o direito de punir.  

Todavia, o Estado não pode auto executar o seu poder-dever de punir. Essa 

condenação – ou não, depende da análise de cada situação concreta – depende de 

um processo regular (nulla poena since judicio e nulla poena sine judice), 

observadas todas as garantias processuais, e que, em momento posterior, dará azo 

a uma investigação do caso, o que lembraria o injusto sistema inquisitório (onde o 
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juiz, representante do Estado, acumulava as funções de acusar, defender e julgar), 

instituiu um órgão para esse mister: o Ministério Público. 

Com isso, quando temos uma ação penal promovida pelo dito órgão 

ministerial, diz-se que a ação penal é pública. 

Há países em que esse caráter publicístico da ação penal é absoluto, citem-

se, por exemplo, a legislação francesa, mexicana e italiana, que só admitem ação 

penal pública.  

Nossa legislação preferiu não adotá-la de modo absoluto, mitigando, em 

alguns casos, o caráter publicístico da ação penal. 

Nesses casos específicos, o Estado, interessado na repressão do infrator, 

mas levando em consideração outros interesses como o strepitus judicii e o modo 

como alguns tipos de delitos atingem de forma profunda a esfera íntima da vítima, 

concede ao ofendido o direito de julgar a conveniência, ou não, para a propositura 

da ação penal. 

O Código Penal dispõe, em seu art. 100, que ”a ação penal é pública, salvo 

quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido”, determinando, 

claramente, a existência de duas modalidades de ação penal: a pública e a privada. 

À evidência, nota-se que a regra é o Estado, através do Ministério Público, 

tomar a frente da ação penal; a exceção é que – analisada a ofensa da esfera íntima 

do ofendido e o escândalo causado pelo processo nesses delitos – a ação privada. 

Segundo Mirabete19, é imperioso atentar para o fato de que a ação penal será 

privada quando a lei expressamente declará-la como tal.  

Trata-se, aliás, de regra hermenêutica: as exceções devem ser 
expressamente declaradas. Se, como regra geral, a ação penal é 
pública, não há necessidade de a lei, expressamente, salientar que 
tal ou qual infração dá lugar à ação penal pública, o que não 
acontece em se tratando de ação penal privada.  
Quando um crime dá ensejo à uma ação penal privada, o próprio 
texto legal declara que “somente se procede mediante queixa”, 
significando tal expressão que o ofendido ou seu representante legal 
é que pode dar início à ação penal, pois que, na técnica jurídica, a 
palavra queixa tem o sentido de peça inicial da ação penal privada. 

                                            
19

 MIRABETE, 2011. p. 131. 



28 

Quando houver silêncio no texto legal quanto à titularidade da ação 
penal, entender-se-á que a ação penal é pública. 
[...] Tal distinção não é destituída de interesses, pois sabemos que, 
quando a ação penal é pública, somente o órgão do Ministério 
Público pode iniciá-la, e, quando privada, sua promoção compete, 
exclusivamente, ao ofendido ou a quem o represente legalmente. 

Estabelecimento dessas divisões é tão importante que os doutrinadores, em 

sua maioria, costumam classificar as infrações penais, relativamente ao processo, 

em crimes de ação penal pública e em crimes de ação privada. 

3.2.1 Ação penal pública  

O Código Penal brasileiro, como dito linhas acima, divide ação penal em 

pública e privada, e subdivide a primeira ação penal pública incondicionada e 

condicionada. É o que está gizado o art. 100, parágrafo 1°, do Código Penal: “a ação 

pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de 

representação do ofendido ou de requisição do Ministério da Justiça”. 

Na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público é o encarregado 

de promovê-la. Pouco importa a vontade do ofendido para que a ação siga seu 

curso. De outro lado, na ação penal pública condicionada, como o próprio nome 

sugere, para que seja iniciada pelo Ministério Público é necessária que seja 

cumprida uma condicionante: a representação do ofendido – ou de seu 

representante legal – ou requisição do Ministério da Justiça, nas hipóteses 

elencadas em lei. 

Portanto, a regra é que seja o Ministério Público o órgão competente para 

promover a ação penal, nos casos de crimes de ação penal pública, contudo, há 

uma exceção, com previsão constitucional, inclusive. É a que está disposta no art. 

5°, inciso LIX, da Constituição Federal: “será admitida ação privada nos crimes de 

ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”. Essa previsão constitucional 

encontra-se aparelhada ao que dispõe o art. 24 do Código de Processo Penal: “nos 

crimes de ação pública, esta não será promovida por denúncia do Ministério Público, 

mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministério da Justiça, ou de 

representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo”. 

A bem da eventualidade resta-nos afirmar que essas são as únicas exceções 

– havia outras – contudo, o art. 129, inciso I, da Carta Magna de 1988, no art. 129, 



29 

inciso I, deu titularidade da ação penal pública, de modo exclusivo, ao Ministério 

Público, ressalvando-se aquela exceção, acima transcrita, feita no art. 5, inciso LIX, 

do mesmo diploma. 

3.2.1.1 Ação penal pública incondicionada 

Na ação penal pública incondicionada, o Ministério é o dominus litis, o órgão 

responsável por representar o Estado-Administração, exercendo o que se 

convencionou chamar de pretensão punitiva. O referido órgão ministerial participa 

desde o início da ação penal, com o oferecimento da denúncia, até o final, atuando 

em primeira – através dos Promotores de Justiça – e demais instâncias – por meio 

dos Procuradores de Justiça.  

Normalmente, a ação penal pública é promovida pelo Ministério Público a 

partir do inquérito policial. Porém, o art. 27 do Código de Processo Penal permite 

que “qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos 

casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o 

fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção”, tratando-

se de outra forma de provocação do Ministério Público. 

3.2.1.2 Ação penal pública condicionada 

Em casos determinados pela lei, a ação penal pública pode ficar condicionada 

à representação do ofendido ou requisição do Ministério da Justiça (art. 100, 

parágrafo 1°, do Código Penal e art. 24 do Código de Processo Penal). Nessas 

hipóteses, a lei determina que o Ministério Público deva aguardar a ocorrência de 

uma dessas condições, ou a representação ou requisição do Ministério da Justiça.  

Veja-se que essa representação constitui uma espécie de autorização que a 

vítima, ou representante legal ou curador nomeado, concede para que a ação seja 

instaurada, permitindo a persecução penal, sendo necessária, inclusive, para 

instauração do inquérito policial. 

Interessante, pois, é dizer por que o legislador adotou esse tipo de ação 

penal, concedendo a vítima poderes de transigir sobre o início da ação penal. 

A principal justificativa é que em determinados tipos, por vezes, o interesse do 

ofendido se sobrepõe ao interesse público na repressão do ato criminoso e, assim, 
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poder-se-ia causar males maiores a instauração de um processo e, eventualmente, 

a divulgação pública do fato. A doutrina, então, houve por bem chamar esse 

fenômeno de strepitus iudicii (escândalo causado pelo ajuizamento da ação penal), 

diante da possibilidade de repercussão negativa trazida pelo conhecimento público 

da ocorrência do fato criminoso. 

O Código de Processo Penal, em seu art. 39 informa a quem deve se dirigir a 

representação: “o direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou 

por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao 

Juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à Autoridade Policial”. 

Deve-se fazer à leitura de quem pode fazer a representação, nesse sentido o 

art. 24 do Código de Processo Penal: “nos crimes de ação pública, esta será 

promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, 

de requisição do Ministério da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem 

tiver qualidade para representá-lo”. 

Em uma melhor e mais aprofundada análise, doutrinadores discutem sobre a 

natureza jurídica da representação, majoritariamente, a representação é tratada 

como um instituto de direito processual e, sob esse aspecto, há discussão sobre o 

seu encaixe doutrinário em pressuposto processual ou condição de procedibilidade – 

como visto acima, este último é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O 

assunto demanda estudo, e não se encaixa na temática de presente trabalho, 

todavia, para que não fique omissa a discussão, prefere-se citar os ensinamentos do 

professor Tourinho Filho20: 

A representação, consoante a maior parte da doutrina, é instituto de 
natureza processual. Entretanto, entre os que defendem tal tese, uns 
a consideram “pressuposto processual” e outros, “condições de 
procedibilidade”. Embora não haja interesse prático em se distinguir, 
no caso, o pressuposto processual das condições de procedibilidade, 
pois que a ausência de qualquer deles acarreta nulidade do 
processo, inclinamo-nos pela segunda corrente. Condições de 
procedibilidade são condições específicas da ação. São os requisitos 
especiais exigidos por lei para que seja admissível a acusação. Ora, 
a representação é um requisito específico da ação. Em alguns casos 
a lei condiciona a propositura da ação penal à existência da 
representação. Logo, é condição de procedibilidade. 
No Direito brasileiro, não é difícil afirmar que a “representação” seja 
condição de procedibilidade. Em primeiro lugar, observe que, quando 
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a lei exige a representação, usa a seguinte expressão: “somente se 
procede mediante representação”. Querendo significar que a ação 
penal só poderá ser exercitada, a acusação será admissível... se 
houver a representação. Em segundo lugar, porque o CPP, no art. 
564, inciso III, a, fala em nulidade do processo se falta à 
representação. Portanto, esta é condição para a validade da relação 
processual. 

A representação, ou a declaração de vontade por parte do ofendido, com 

efeito de se abstrair um obstáculo existente quanto ao exercício da ação penal. 

Destarte, acontecendo um crime de ação penal pública condicionada, logo, 

subordinada à representação, o Estado como titular do direito do jus puniendi, 

interessa-se, também, na aplicação da sanção ao agressor da ordem jurídica. De 

outro lado, pode o ofendido não ter interesse na instauração de um processo, o que 

para ele poderia gerar nova ofensa com a exposição do fato. Entendendo a situação, 

o Estado condicionou a sua atividade persecutória à manifestação de vontade do 

ofendido e, por isso, apresenta uma condição de procedibilidade. 

Relevante dizer que, ainda que condicionada a representação, a ação 

permanece pública. Em outras palavras, a legitimação ativa permanece ao encargo 

do Ministério Público, bem como o juízo para a propositura da ação penal. Desse 

modo Tourinho Filho21 afirma: 

Se o órgão do parquet, diversamente do entendimento da vítima, 
entende que o fato é atípico ou não há provas suficientes para a 
acusação em juízo, se deferido o seu requerimento de arquivamento 
do inquérito ou das peças de informação, não poderá a vítima opor 
quaisquer obstáculo a tal decisão. 

Logo o ofendido deve fazer a representação dentro do prazo legal, sob pena 

de se incidir o instituto da decadência, o que afeta substancialmente o direito de 

punir do Estado. Sendo assim, a exigência é que a representação seja oferecida no 

prazo legal, pouco importando, a partir desse momento, o prazo em que a ação 

penal propriamente dita seja instaurada, observado, obviamente, o prazo 

prescricional previsto para as infrações penais. 

A regra geral impõe que o prazo para representação é de seis meses. É o que 

se extrai da leitura do art. 38 do Código de Processo Penal: 
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Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante 
legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o 
exercer dentro do prazo de seis meses, contando do dia em que vier 
a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em 
que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. 

O art. 38 do Código de Processo Penal é silente quanto ao prazo decadencial 

da requisição do Ministério da Justiça, não prevendo prazo decadencial para o seu 

oferecimento. Infere-se daí que não há prazo decadencial para essa modalidade, 

sendo a requisição possível enquanto não prescrita a pretensão punitiva. 

O Código de Processo Penal reza que a representação será irretratável, após 

o oferecimento da denúncia (art. 25, Código de Processo Penal e, também, art. 102 

do Código Penal). Justifica-se a possibilidade, pois a representação (simples 

autorização) deixada ao juízo de conveniência e oportunidade do ofendido ou de seu 

representante legal insurge na chance de, por outro lado, o ofendido alterar o seu 

juízo quanto a discricionariedade para instauração da ação penal. É o que faz com 

que a representação aparente um verdadeiro negócio jurídico, entre o proponente 

(lesado ou seu representante legal) e o aceitante, no caso o Ministério Público, a 

retratação efetuada pelo primeiro antes do oferecimento da denúncia impede a 

propositura da ação penal. 

A representação da vítima não tem o poder de vincular o Ministério Público ao 

oferecimento da denúncia, que, achando-a insubsistente, pode concluir pelo seu não 

oferecimento, requerendo o arquivamento do inquérito ou das peças de informação. 

Segundo Nucci22: 

O Ministério Público é o dono da ação penal pública; porém, não é o 
dono absoluto. Há um controle sobre a obrigatoriedade dele propor 
ação. É o art. 28 do CPP. Na medida em que deixa de propor a ação, 
requerendo o arquivamento, o juiz é chamado a intervir para verificar 
se as razoes invocadas são procedentes ou não. É o sistema de 
freios e contrapesos [...]. 

A ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, portanto, 

inicia-se com a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Na técnica processual 

brasileira, a denúncia equivale à peça inaugural da ação penal, nos casos em que é 

promovida pelo Ministério Público. Assim, em regra geral, se o Ministério Público 
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quem inicia a ação penal, esse ato iniciador, o qual materializa o direito de ação, 

recebe o nome de denúncia. 

3.2.2 Ação penal privada 

O jus puniendi pertence ao Estado que, em alguns casos excepcionais, 

transfere ao particular jus accusationis (direito de acusar). Logo, o direito de punir 

continua sob o monopólio do Estado, porém, é dado ao particular o direito de agir. 

Imperioso enfatizar que “o direito de ação é exercido contra o Estado e em face do 

réu, pois foi aquele que assumiu o monopólio da administração da justiça. Assim, o 

direito, sendo contra o Estado, é público”. 

A concessão do direito de agir à vítima se justifica quando o seu interesse se 

sobrepõe ao interesse público. A repressão interessa mais ao ofendido. Para o 

processualista Mirabete23, nesses casos, “o processo estaria fadado ao fracasso se 

o dominus litis fosse o Ministério Público e a vítima não o desejasse, deixando de 

prestar seu concurso imprescindível para a prova”. 

Tourinho Filho24 aponta algumas razões para a existência da ação penal 

privada: 

a) A tenuidade da lesão à sociedade; 
b) o assinalado caráter privado do bem jurídico tutelado; 
c) o strepitus judicii (o escândalo do processo, a publicidade dada ao 
fato em decorrência do processo), que pode ser muito mais 
prejudicial ao interesse da vítima que a própria impunidade do 
culpado etc. 

Em contraposição ao posicionamento da doutrina majoritária, Pacelli orienta 

que o strepitus judicii não pode ser usado para justificar a existência da ação penal 

privada. Para ele, não se pode justificar a existência da ação penal privada, ou o 

afastamento do Ministério Público da titularidade da ação penal, fundamentando-se 

em uma aparente exclusividade do interesse individual atingido por ocasião das 

infrações penais a ele submetidas: 

Em primeiro lugar, porque, diante da natureza fragmentária e 
subsidiária do Direito Penal, não há como aceitar a existência de 
qualquer norma penal incriminadora que não tenha por objeto a 
tutela de bens e valores cuja proteção seja efetivamente exigida pela 
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comunidade, isto é, que não se dirija a condutas socialmente 
reprováveis ou reprovadas. Assim, somente em razão da existência 
do tipo penal já se evidencia o interesse público configurador da 
reprovabilidade da conduta. 
Em segundo lugar, porque a intervenção do Direito Penal somente se 
legitima enquanto ultima ratio, ou seja, quando insuficientes 
quaisquer outras formas de intervenção estatal no controle das ações 
nocivas ao corpo social e comunitário. Por isso, relevando o seu 
caráter de subsidiariedade, a norma penal somente de abranger 
condutas para as quais, previamente, outras modalidades de 
intervenção não se mostraram comprovadamente eficazes25. 

A distinção existente entre a ação penal pública e ação penal privada repousa 

na legitimidade para agir. Sendo o Ministério Público o responsável pela promoção 

da ação, considera-se público; sendo o ofendido ou quem legalmente o represente, 

privada. O direito de punir continua com o Estado, o qual concede ao ofendido ou ao 

seu representante legal o jus persequendi in judicio.  

A denominação ação privada tem sofrido algumas críticas quanto àquele 

aspecto. Pois, sendo públicas todas as ações – caracterizam o direito à jurisdição na 

esfera do direito penal – a correta nomenclatura seria ação de iniciativa privada. 

A ação penal pública (de iniciativa pública) é proposta pelo Ministério Público 

através da peça vestibular denominada denúncia. Já a ação penal privada (de 

iniciativa privada) é proposta pelo ofendido (ou seu representante legal), através da 

petição inicial penal de nomen juris queixa-crime. 

O que acontece, na realidade, é verdadeira substituição processual, visto que 

o ofendido está legitimado para litigar em juízo, em nome próprio, como autor, na 

defesa de direito alheio, qual seja: o interesse que tem o Estado de ver reintegrada a 

ordem jurídica que foi violada com a prática da infração penal. 
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4 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Consagrado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao ser inserido 

no texto constitucional, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, passou a ser 

considerado como um princípio fundamental, base para os demais princípios 

contidos na Constituição, em virtude do seu valor perante o ordenamento jurídico. 

Com o advento dos Direitos Humanos, muitas mudanças passaram a ser 

vistas na sociedade, o mesmo surge como esperança de um estado melhor, mais 

solidário, humano, bem como, mais voltado para as necessidades do povo, não se 

limitando às vontades particulares do Estado. 

Com o passar do tempo, havia a necessidade de que o princípio atingisse 

aqueles que são desprezados pela sociedade em virtude de ter sofrido uma sanção. 

Isso porque, o meio que deveria servir de reabilitação e de prevenção se encontra 

desestruturado e absolutamente precário. Com as péssimas condições do sistema 

carcerário, decorrentes da falta de investimento e desamparo do poder público, os 

presídios têm se tornado uma verdadeira escola do crime, em realidade contraditória 

a lei, quando deveria funcionar como instrumento de correção do ser humano, para 

os erros cometidos na sociedade.  

Embora o sistema carcerário viesse substituir a pena de morte, não funciona 

como tal. A Constituição Federal de 1988 traz no seu art. 5°, inciso XLVII que não 

haverá penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos e 

cruéis. Porém, ainda que existam leis com o objetivo de proteger os direitos do 

aprisionado, como no art. 5°, inciso XLIX da Constituição Federal e o art. 38 do 

Código Penal, que asseguram aos presos o respeito à integridade física e moral. Na 

prática, seus direitos estão tão abandonados quanto eles. É notória a violação de 

normas e princípios constitucionais, a começar pelos direitos fundamentais como a 

dignidade da pessoa humana.  

A importância do princípio da dignidade da pessoa humana, visto que, sem o 

devido respeito a este, o indivíduo não poderá desfrutar das demais garantias 

previstas na Constituição Federal. Por ser assim, compreende-se que o grande 

objetivo do ordenamento jurídico é preservar a dignidade humana. Ocorre que, 
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nesse sistema, o ser humano é tratado como objeto sem valor, entregue ao descaso 

e a grande miséria. 

O sistema carcerário pode até ter a intenção de mudar as pessoas que estão 

ali, mas nas condições em que se encontra é praticamente impossível. Há uma 

grande necessidade de transformações para que o verdadeiro intuito seja 

alcançado. As penas alternativas podem servir de remédio para muitos desses 

problemas, sobretudo pela valorização do princípio da pessoa humana, que vem 

sendo esmagado pelo modelo carcerário atual. 

Importante destacar o quão importante fora a criação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. Este documento produzido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) tinha a função de determinar a proteção aos direitos que versam 

sobre os verdadeiros valores da sociedade, como a liberdade, igualdade, 

fraternidade, reunindo a estes, princípios básicos como o da dignidade da pessoa 

humana. 

Tal como o art. 1º da Declaração Universal da ONU se explica no seguinte 

texto: “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e 

fraternidade”. Deste modo se extrai o entendimento de que a dignidade da pessoa 

humana é inerente a cada ser, cabendo a esta o devido respeito e proteção, não 

podendo ser renunciada ou retirada. 

O Estado deve garantir, com os instrumentos jurídico-penais, não somente as 

condições individuais necessárias para uma existência semelhante (isto é, a 

proteção da vida e do corpo, da liberdade de atuação voluntária, da propriedade 

etc.), mas também as instituições estatais adequadas para este fim (uma 

administração de justiça eficiente, um sistema monetário e de impostos saudáveis, 

uma administração livre de corrupção etc.) sempre e quando isto não se possa 

alcançar de forma melhor26. 

A coletividade, infelizmente é a primeira a não aderir as penas alternativas, 

pois a ideia que se tem é que, a partir do momento que um homem é preso, ele 

perdeu todos os seus direitos como pessoa e deve sofrer. Em virtude desta 
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“deficiência” social, quanto à atuação da população em relação a esta medida, outro 

aspecto acaba sendo prejudicado: A reintegração do apenado na sociedade. 

A reintegração na sociedade também é, sem dúvida, um fator que precisa ser 

melhorado. As pessoas precisam acabar com o preconceito, criando oportunidades, 

para que ex-detentos não voltem para o mundo do crime. Visto que, a finalidade é 

salvá-lo, garantir seus direitos, conscientizá-lo do mal causado e proporcionar a ele 

uma nova oportunidade. 

Ainda que muitos se oponham à ideia de penas alternativas, elas se mostram 

como um modo justo de se aplicar uma pena a alguém que cometeu um delito de 

pouca gravidade. 

As alternativas penais em sua espécie “penas alternativas” (restritivas de 

direitos substitutivas), conforme orientação traçada pelo legislador (art. 44 do Código 

Penal), poderão ser aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade, nos 

casos de condenação por crime culposo ou doloso, desde que este último não tenha 

sido cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, e a pena de prisão imposta 

in concretum não seja superior a quatro anos27. 

As penas alternativas podem trazer muitos benefícios para a sociedade como 

um todo. Pois ajudará na redução dos gastos pelo Estado, diminuirá a superlotação 

nas instituições carcerárias e a sociedade aprenderá a lidar com essas pessoas, 

quebrando os preconceitos existentes. Eles precisam de oportunidade, talvez a 

ausência dela seja um dos motivos que os levaram ao mundo do crime, e colocá-los 

dentro de uma prisão onde o sistema é absolutamente falho, sem dúvida não é a 

melhor solução. 

Essas tais medidas são aplicadas para crimes leves, sem violência, como por 

exemplo, uso de drogas, difamação, acidente de trânsito, etc. Pois é evidente que 

não cabem penas alternativas para indivíduos “perigosos”, visto que esses causam 

dano à sociedade e por esse motivo não têm condições de conviver em harmonia 

com os demais seres humanos. No Brasil, as penas alternativas mais aplicadas são: 

prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, que seria o cumprimento 

de uma obrigação em dinheiro. 
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A prioridade não é acabar com o criminoso, extingui-lo da sociedade. Mas 

sim, acabar com o crime. O homem pode ser moldado por meio de práticas 

ressocializadoras. Tendo em vista que o crime não será combatido através da 

adesão à pena de morte, da redução da maioridade penal ou do aumento da 

severidade das penas. Essas medidas vão diretamente de encontro com os direitos 

fundamentais do ser humano. E estes devem ser sempre preservados. 

Conforme se denota, a preservação do princípio da dignidade da pessoa 

humana é de grande relevância para a sociedade, pois desde a sua inserção no 

ordenamento constitucional, a dignidade passou a ser vista como um elemento 

indissociável do ser humano. 

O desrespeito a este princípio previsto art. 1º da Constituição Federal, 

acarreta uma série de problemas de ordem social e, por ser assim, a proteção à 

dignidade do ser enquanto pessoa humana deve ser um exercício contínuo e 

incessante de todos os indivíduos, para que se possa alcançar, sempre mais, a 

harmonia social. 

De fato muitas mudanças devem ser feitas para transformar esse quadro 

social. É preciso uma reforma drástica no sistema penal e nos aparelhos judiciais. É 

indispensável ainda a dedicação e a vontade por parte do Estado, para que sejam 

reparados os presídios já existentes de modo a preservar a dignidade daqueles que 

ali estão. 

Já segundo a Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execuções Penais, 

no seu art. 88, o condenado será alojado em sela individual e entre os requisitos 

básicos estão, salubridade do ambiente, condicionamento térmico e área mínima de 

seis metros quadrados. Além disso, deve haver compatibilidade entre estrutura física 

do presídio e sua capacidade de lotação. Seria ótimo se tudo funcionasse 

exatamente assim como é descrito nos artigos da Lei de Execuções Penais, mas a 

realidade é contrária, pois uma penitenciária que tem capacidade pra comportar 250 

presos, colocam-se 600, ou até mais. Sem contar a inexistência da saúde pública 

nesse sistema. 

Com a implantação das penas alternativas, os gastos são reduzidos e 

consequentemente haverá uma diminuição considerável na população carcerária, 



39 

gerando melhores condições para os que devem permanecer. A pena não pode ser 

somente um instrumento de intimidação, mas deve ser um meio de recuperação 

para aquele que cometeu crime. Pois, com certeza, um “depósito humano” não é o 

lugar mais adequado para reeducá-lo. Tal ambiente mortifica qualquer valor. 

4.1 Dignidade da pessoa humana sob a Constituição Federal de 1988 

Foi no contexto de formação do Estado Democrático de Direito, em reação ao 

período ditatorial, que estava em franca decadência, que os trabalhos que 

alicerçaram a Constituição vigente se iniciaram. Deste modo, a Constituição de 1988 

veio para amparar uma nova ordem jurídica que estava se formando, a qual se 

contrapunha ao positivismo desenfreado e que não assistia nenhum dos direitos e 

garantias do ser humano28. 

Pelo novo contexto que se formava, e de acordo com as novas Constituições 

que trilhavam o caminho do liberalismo e do Estado Democrático de Direito, como a 

Lei Fundamental da Alemanha e de Portugal29, a Constituição vigente veio para, 

além de positivar os direitos e garantias do homem, fazer aplicá-los no contexto 

social da Democracia, coagindo o Estado a operar em favor do ser humano. 

Portanto, a intenção do legislador constituinte foi de enquadrar os princípios e 

garantias fundamentais no topo da nossa Constituição, dando a eles a qualidade de 

normas embasadoras, informativas e fundamentais à Carta Constitucional. Sendo 

tais princípios, consequentemente, o núcleo essencial do Estado Democrático de 

Direito30. 

Neste mesmo entendimento, Moraes31 informa que:  

Os direitos humanos fundamentais, portanto, colocam-se como uma 
das previsões absolutamente necessárias a todas as Constituições, 
no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a 
limitação de poder e visar o pleno desenvolvimento da personalidade 
humana. 

Já a positivação do princípio da dignidade da pessoa humana, só encontrou 

respaldo a partir da Segunda Guerra Mundial, a qual foi o ponto de partida para a 
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universalização e multiplicação dos direitos do homem, pois o sofrimento humano e 

a soberania do Estado deixaram grande marco na sociedade do século XX. Sendo 

assim, houve o rompimento da supremacia Estatal frente ao cidadão, para o 

reconhecimento e efetivação dos direitos do ser humano32. 

Foi em 1948, na Assembléia Geral das Nações Unidas que foi proclamada a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, o marco inicial contra o desprezo e o 

desrespeito pelos direitos do ser humano e também o nascimento do princípio da 

dignidade humana. A normatividade do princípio da dignidade da pessoa humana, 

na Constituição de 1988, encontrou respaldo nas garantias fundamentais, colocando 

a dignidade do ser humano como valor supremo da ordem jurídica, declarando-o, 

em seu art. 1º, inciso III, como um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil: 

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: 
I – a soberania; 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V – o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. 

Inspirando-se, também, no Constitucionalismo Espanhol e Português, o 

legislador de 1988 preferiu incluir a dignidade da pessoa humana num rol de valores 

fundamentais à condição democrática e, do mesmo modo, guia da norma 

constituinte vigente33. 

Entre todos os valores positivados na Lei Fundamental, o da dignidade 

sobressai aos demais, o que significa dizer, que a intenção do legislador foi de 

transformar este princípio em um parâmetro objetivo de harmonização dos diversos 

dispositivos constitucionais, fazendo com que haja uma harmonização e uma 
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concordância entre eles, para que se preserve, sobretudo, e sem menosprezar os 

demais princípios, a dignidade, tal como o entendimento de Martins34.  

É possível citar inúmeras normas jurídicas, como o Direito Civil, o Direito do 

Trabalho, dentre outros, o princípio da dignidade da pessoa humana serve de 

parâmetro para aplicação do todo o ordenamento jurídico, em qualquer escala, 

demonstrando grandeza. Esta aplicação é importantíssima para que sempre o 

indivíduo colocado à frente de qualquer manipulação de direitos, deveres ou 

obrigações, pois como já se assinalou, a dignidade é um valor intrínseco do ser 

humano e não há, de qualquer modo, como relativizá-la. 

4.2 O garantismo penal e a diginidade da pessoa humana: tutela dos direitos 

fundamentais 

A dignidade da pessoa humana sendo a alegação básica do Estado 

Democrático de Direito, não se poderia duvidar que ela reflete no Direito Penal 

Garantista, pois a finalidade do garantismo penal é a tutela dos bens jurídicos e a 

limitação da atuação estatal por meio da aplicação das garantias constitucionais 

fundamentais. 

É deste modo que há concreta nocividade ao bem jurídico é de suma 

importância para a aplicação da pena, pois é da injustiça da intervenção punitiva, por 

meios de atos de autoritarismo que deriva o maior desrespeito à dignidade da 

pessoa humana. Se o Direito Penal procura tutelar os cidadãos e minimizar a 

violência, as únicas proibições penais que deveriam ser aplicadas seriam aquelas 

justificadas pela absoluta necessidade, que suporiam maior violência e mais grave 

lesão de direitos do que as que poderiam ser geradas pela aplicação da pena, o que 

decorre, nestes exatos termos, o princípio da necessidade da aplicação da lei penal. 

Agora, a partir de uma ótica utilitarista, a questão do bem jurídico lesionado 

pelo delito não é diferente dos fins do direito penal explana da essência mesma do 

problema da justificação do direito penal, considerada já não desde os custos da 

pena, senão de acordo com os benefícios que com ela se pretendem alcançar. 

Com todos estes problemas expostos e por todas as teorias que tentam 

explicar o sentido da pena, as quais já foram apresentadas neste trabalho, o 
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garantismo penal surge e assume um papel único e inovador na tutela dos direitos 

fundamentais, o que afasta a ideia de ser tanto um minimalismo penal, como uma 

teoria absolutista e autoritária. 

É difícil desenvolver, na prática, o sistema das garantias. Se o Estado retirou 

da sociedade o jus puniendi e trouxe para ele a responsabilidade de punir, de 

recuperar e reeducar os presos, assim os preparando para retornar à sociedade se 

tornando produtivos para que não reincidam em práticas erradas, atuando de acordo 

com a estrita legalidade, como podemos ainda aceitar os milhares de presos que 

cumprem pena de forma sub-humana em celas superlotadas; o erro judiciário, no 

número intolerável de inocentes processados e condenado. 

Foi tão violenta a luta por uma Constituição brasileira marcada por direitos ao 

cidadão, na proteção contra qualquer ato arbitrário do Estado, contra a liberdade do 

indivíduo, a ofensa à sua honra, imagem e dignidade, sendo inaceitável que ainda 

temos um ordenamento penal pautado na injustificação das penas, na 

discricionariedade do sistema judiciário, no erro penal, na falência do sistema 

carcerário, nos quais há ofensa diária à dignidade do ser humano. 

Portanto, a dignidade dada ao presidiário, poderá sobreviver se apoiado na 

luta por sua atuação do garantismo penal, pela solidariedade dos entes políticos e 

sociais, do sentimento dos cidadãos dos próprios e dos outros direitos, das lutas 

individuais e coletivas para a sua defesa e para seu desenvolvimento, do empenho 

de toda a sociedade civil e intelectual contra as carências e distorções dos poderes, 

em todos os níveis do ordenamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se a sociedade clama pela verdadeira justiça e pela atuação incisiva do 

Estado, cuja qual se dá pelo poder de punir, ela também tem que atuar de forma 

ativa, na defesa de tais interesses e na aplicação das garantias fundamentais de 

todo o indivíduo. 

Desde o princípio da vida que se intenta valorizar o ser humano e posicioná-lo 

numa condição que o reconheça como possuidor de valores essenciais e inerentes à 

condição de pessoa, possuidora de direitos fundamentais, como a dignidade. 

A partir da normatividade do princípio da dignidade da pessoa humana na 

Constituição de 1988, situando-a como valor supremo da ordem jurídica e como um 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil é que se buscou vincular tal 

princípio como uma garantia de ordem penal. Portanto, o legislador se preocupou 

em transformar este princípio em um parâmetro objetivo de harmonização dos 

diversos dispositivos constitucionais. 

Dada à importância da dignidade da pessoa humana para a Constituição 

vigente é que se delimitou este princípio como base e fundamento para atuação do 

Estado no jus puniendi. 

Após o diagnóstico da garantia fundamental em exame, o presente trabalho 

se baseou na busca de vinculação do Direito Penal com a Constituição Federal de 

1988. Para isso, a análise partiu dos princípios constitucionais que influenciam e são 

as pilastras do ordenamento penal. 

Ao analisar as várias teorias que tratam de uma das principais atividades do 

Estado na proteção da sociedade, qual seja a aplicação da pena, encontrou-se o 

garantismo penal, modelo normativo de justificação no qual luta pela tutela dos 

direitos e valores inerentes a pessoa humana. 

Mesmo com as críticas desarranjadas de que o sistema garantista nunca será 

aplicado em sua concretude, ele apoia-se em modelo ideal do Estado de Direito, 

qual está descrito na Constituição Federal brasileira de 1988, e assim, com rigor, 

deve ser efetivado, trazendo melhorias a sociedade como um todo. 
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Ao reconhecer que o sistema penal vigente está se desviando do real 

significado de aplicação da pena e, ao observarmos a situação brasileira no 

desacreditar da sociedade na função punitiva do Estado, com a inaplicação da lei, 

dos direitos e garantias de todo o ser humano, se verificará que somente com a 

mobilização de todos os setores políticos e sociais, com a implantação de políticas 

públicas voltadas à efetiva ressocialização do criminoso e com a reestruturação dos 

estabelecimentos prisionais é que se garantirá a efetivação dos direitos 

fundamentais de todo ser humano, seja ele criminoso, seja ele vítima do fato 

punível. 
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