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Aula 01 

 

 

Princípios constitucionais e gerais do processo penal: 

Falaremos sobre os principais princípios sobre a matéria e alguns conceitos. 

 

1) Princípio constitucional da ampla defesa: 

As pessoas que estão submetidas a um processo criminal podem utilizar a seu favor toda e qualquer 

forma de defesa. O processo criminal é extremamente estigmatizante, por isso a razão desse princípio, 

podendo o processado utilizar qualquer tipo de prova, inclusive provas ilícitas. Sabemos que a Constituição 

proíbe provas ilícitas, mas em nome do princípio constitucional da ampla defesa, os réus podem trabalhar com 

provas ilícitas. 

Como ela é exercida no processo penal? De duas formas: 

1ª) Defesa técnica; e 

2ª) Autodefesa. 

1ª) Defesa técnica: feita pelo profissional do Direito. É imprescindível a presença de um advogado. A 

defesa técnica é um consectário do princípio que estamos analisando. 

2ª) Autodefesa: é a parte feita pelo réu no processo criminal. Ela se subdivide em: 

a) Direito de presença; e 

b) Direito de audiência. 

a) Direito de presença: direito do réu de presenciar, acompanhar, estar presente em toda a instrução 

criminal. 

b) Direito de audiência: direito do réu de ser levado a presença do juiz e narrar a sua versão do fato 

criminoso. 

A autodefesa também é um consectário do princípio constitucional da ampla defesa. 

Isso acaba repercutindo em todos os atos processuais realizados através de videoconferência. Há 

autores que falam que a videoconferência seria incompatível com o princípio da ampla defesa. 

Os princípios, em geral, são voltados ao legislador. Além disso, também são voltados aos aplicadores 

da lei no caso concreto. 
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2) Princípio constitucional da presunção de inocência: 

A Constituição presume que alguém é inocente. Esse princípio significa que o indivíduo é considerado 

inocente até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. 

Significa que se ele está respondendo a inquérito policial: é inocente. 

Foi denunciado: é inocente. 

Foi condenado pelo juiz: é inocente. 

Só perde o status de inocente quando houver o trânsito em julgado de uma sentença penal 

condenatória. 

Esse marco temporal é uma opção de nossa Constituição, há países em que alguém só é considerado 

inocente até uma sentença condenatória. 

Consequências práticas: a doutrina costuma dizer que esse princípio traz duas regras: uma probatória 

e uma de tratamento. 

 Probatória: se a CRFB está dizendo que o réu é inocente até o trânsito em julgado, ele não tem o 

ônus de provar nada. O ônus da prova no processo criminal é todo da acusação, que, via de regra, 

é feita pelo MP. Cabe à acusação comprovar que o fato é típico, ilícito e culpável. Recomenda-se 

que o réu até produza provas, mas o ônus não é dele. 

 De tratamento: se a CRFB diz que o indivíduo é presumidamente inocente, ele deve ser tratado 

como inocente. Ainda que esteja respondendo a um IP ou a uma ação penal. Tal aspecto do 

princípio acaba refletindo nas prisões cautelares. Chegamos à conclusão que a prisão no processo 

penal é exceção, a regra é a liberdade. A prisão deve ser extremamente necessária e demonstrada 

no processo. Isso é tão sério que quando da promulgação da CRFB de 1988 chegou a ser 

especulado se as prisões cautelares teriam acabado. 

 

 

3) Princípio constitucional do devido processo legal: 

A pessoa só pode ser privada da sua liberdade ou perder seu patrimônio (já na esfera cível) se for 

observado o princípio do devido processo legal. Deve ser observado todo o rito processual pertinente 

estabelecido no CPP. 

Esse princípio fica muito próximo do princípio da ampla defesa. Em vários momentos, os princípios se 

tangenciam, não são coisas isoladas. Só com o devido processo legal o acusado poderá exercer de forma plena 

o seu direito de defesa. 

Há questionamentos a respeito desse princípio no instituto da transação penal. Na transação penal, 

prevista na L.9.099/95, o indivíduo abdica do processo para cumprir uma pena antecipadamente. Seria ela 
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compatível com o devido processo legal? Pode alguém cumprir pena sem processo? Há discussões sobre isso. 

Não há incompatibilidade, pois, a transação penal é uma proposta, um acordo, que a pessoa aceita se quiser. 

Toda essa possibilidade de negociação se justifica por conta da ampla defesa. Mas isso é um outro tema que 

veremos mais à frente. 

 

 

4) Princípio constitucional do contraditório: 

Não utilizado apenas no processo criminal. Ele sinaliza que toda informação, tudo o que é juntado ao 

processo por uma das partes deve ser comunicado à parte contrária. Ou seja, informação com possibilidade 

de reação. A partir da ciência, a parte pode reagir àquilo que está sendo formulado, pedido, pela parte 

contrária. 

Citação, notificação, intimação, são atos processuais indispensáveis ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório. 

 

 

5) Princípio constitucional do juiz natural: 

Está em dois incisos distintos do art. 5º da CRFB. A pessoa só pode ser processada e julgada por um 

juiz competente. Esse princípio proíbe a criação de tribunais de exceção (tribunais criados para julgar 

determinados tipos de crime que já ocorreram). 

Deve haver um mínimo de previsibilidade do desdobramento de um procedimento. A competência é 

importantíssima para evitar qualquer espécie de arbitrariedade. Ela deve ser fixada de maneira prévia. 

 

 

6) Princípio da verdade real: 

Esse é um princípio geral do processo criminal, não é constitucional. A professora não gosta dele, 

porque ele é equivocado, por ser incompatível com os princípios constitucionais que estamos estudando. Ele 

está ultrapassado e é incompatível com nossa realidade processual, a doutrina toda fala isso, mas na 

jurisprudência os julgados ainda falam muito em verdade real. 

Esse princípio estabelece que no processo criminal o juiz não se limita às provas que foram trazidas 

pelas partes. O juiz pode produzir provas para descobrir a verdadeira dinâmica do fato criminoso. É um 

princípio que estabelece uma movimentação judicial muito grande no processo criminal. 

É um princípio superado. Estudaremos sistemas processuais, mas pelo que já estudamos sobre 

processo penal conseguimos saber que ele surge de uma maneira muito próxima à tortura. O princípio da 

verdade real surge dentro desse contexto, a busca da verdade a qualquer preço, típica de modelos processuais 

inquisitivos e sem garantias. 
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Quando se passa a trabalhar com o sistema acusatório, passamos a trabalhar com todas essas 

garantias, de modo que a atividade judicial é limitada. 

Quando falamos em verdade real, não se fala daquela da época da inquisição, mas sim do juiz tendo 

uma posição ativa no campo de provas, podendo produzir provas, muitas vezes comprometendo a sua 

imparcialidade, que ele deveria manter no curso do processo. 

Os melhores autores de processo penal dizem que esse princípio não mais existe no processo penal, 

pois ele é típico de um modelo inquisitivo de processo, sendo que nosso modelo é o acusatório. 

Porém, é importante seu estudo, pois ainda está muito impregnado no processo penal e na 

jurisprudência, sendo indagado em prova. 

 

Próximo bloco: sistemas processuais. 


