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não poderíeis agir assim, matando o justo com 
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de vós tal pensamento! Não exerceria o juiz de 
toda a terra a justiça? 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata da análise da justa causa no processo penal. O estudo remonta o conceito 

de ação penal e o procedimento elencado no Código de Processo Penal. Faz referência a 

alguns dos princípios norteadores da ação penal que auxiliam no estudo da justa causa. 

Permeia, em seu início, uma análise histórica da noção de pena, direito penal e processo 

penal, esclarece o conceito e a diferença entres processo e ação. Perpassa os principais 

conceitos dos elementos de condição para recebimento da ação penal. Conceitua acusação em 

seus aspectos materiais, históricos, autorais e consequenciais. Distingue as condições da ação 

penal, explana sobre as suas espécies. Estuda as hipóteses de rejeição da denúncia trazidas 

pelo art. 395, do Código de Processo Penal. Abrange em maior a justa causa, desvirtuada de 

objetividade, a partir de uma análise da evolução história do uso da expressão, sua origem e 

qualifica a abrangência de entendimentos em relação ao tema, os vários conceitos existentes a 

partir das interpretações da doutrina e da jurisprudência. 

 

Palavras-Chave: PROCESSO PENAL. AÇÃO PROCESSUAL. JUSTA CAUSA. 
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RÉSUMÉ 

 

 Cette recherche porte sur l'analyse de la juste cause dans les procédures pénales. L'étude 

remonte la notion d'action pénale et la procédure figurant dans le code de procédure pénale. 

Références à certains des principes directeurs de procédure pénale afin d'aider à l'étude d'un 

motif valable. Imprègne, en son début, une analyse historique de la notion de peine, droit 

pénal et procédure pénale, une procédure régulière et concept et distinction. Imprègne les 

principaux concepts de la condition de réception des poursuites pénales. Conceptualise 

l'accusation dans les dommages de ses aspects matériels, historique et consécutifs. Distingue 

les modalités de l'action pénale, explique sur le générique et spécifique. Étudier les chances de 

rejet de la plainte déposée par l'art. 395 du code de procédure pénale. Couvre plus de la juste 

cause, abusée de l'objectivité, analyse de l'histoire de l'évolution de l'utilisation de 

l'expression, son origine et l'ampleur de la compréhension en ce qui concerne le sujet, les 

divers concepts existants de l'interprétation de la doctrine et la jurisprudence.  

 

Mots-clés: PROCÉDURE PÉNALE. ACTION DE PROCÉDURE. JUSTE CAUSE. 
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INTRODUÇÃO 

 

O que é justa causa? Essa proposição simples e tão comum na rotina de uma 

Promotoria Criminal poderia desencadear certo rubor na face de um estagiário inexperiente. 

Para um Promotor de Justiça, talvez chegue uma reflexão mais profunda sobre o princípio da 

obrigatoriedade, sobre o que é justo, ponderando seus valores profissionais como acusador e, 

ao mesmo tempo, defensor da lei. 

Calamandrei fala sobre a dificuldade do ofício de Promotor, pela dupla missão a 

qual lhe é confiada: 

 
Entre todos os ofícios judiciários, o mais árduo parece-me o do acusador público, 
como sustentador da acusação, deveria ser tão parcial como um advogado; e como 
guardião da lei, tão imparcial quanto um juiz.  
Advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade: este é o absurdo psicológico em que 
o representante do Ministério Público, se não tiver um senso de equilíbrio especial, 
correrá o risco de perder a cada instante, por amor à serenidade, a generosidade 
combativa do defensor ou, por amor à polêmica, a desapaixonada objetividade do 
magistrado1. 
 

A justa causa, diferente do que parece à primeira vista, é um instituto complexo e, 

por vezes, pode restar em dúvida o Promotor na decisão de denunciar ou não o indiciado em 

inquérito policial, por exemplo, quando o instrumento de investigação é descomprometido de 

seriedade.  

Exatamente pela dupla obrigação, como defensor da lei e acusador público, deverá 

ponderar sobre a urgência da denúncia e, se necessário, pedir diligências do que for possível. 

Conquanto haja casos em que as provas só podem ser coletadas no momento do flagrante, é 

comum a insistência pragmática em diligenciar a materialidade de um crime cuja autoria se 

perdeu pelas falhas na investigação. 

Nesse ínterim, Gilberto Callado, ao falar da promotoria criminal, menciona que “a 

existência do acusador público coincide com a da acusação pública, que de há muito está na 

tradição do juízo criminal2”. Desta forma se entende que a acusação é também uma atividade 

que deve ser vista sob a amplitude do bom conhecimento da lei, pois para que exista acusação 

é necessário que exista a lei, e esta seja respeitada. Portanto, esta relação bilateral entre a lei e 

a acusação justa é o que faz a existência de ambas. 

                                                
1 CALAMANDREI, Piero, in Eles, os juízes, vistos por um advogado. São Paulo: Editora Martins Fontes, 
1995, p. 58. 
2 OLIVEIRA, Gilberto Callado de, in O conceito de acusação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, 
p.23. 
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Por sua vez, este trabalho propõe, a partir das vivências e do estudo da autora, 

descrever no primeiro capítulo a ação penal, a partir de uma construção histórica do tema, 

com relato da evolução do pensamento processual, para depois detalhar o procedimento 

comum ordinário, por se regra no processo penal.  

Será feita uma breve análise dos princípios norteadores do processo penal, de 

forma a salvaguardar a importância do estudo principiológico, com enfoque nos ditames 

processuais mais relevantes ao tema proposto da justa causa, por exemplo, o princípio da 

obrigatoriedade da ação penal.  

No capítulo seguinte, pretende-se debruçar sobre as causas de rejeição da 

denúncia, segundo o artigo 395, do CPP, perpassando todos os incisos, a inépcia da denúncia, 

a falta de pressuposto processual ou condição para a ação penal, e a falta de justa causa para o 

exercício da ação penal. Será feita a análise dos pontos mais relevantes trazidos pela doutrina 

penal atual e pela doutrina clássica, com a comparação de entendimentos, inclusive 

jurisprudenciais.  

No terceiro capítulo, finalmente, a justa causa é objeto de análise mais 

aprofundada, a partir de sua definição pela doutrina atual e clássica, com o diagnóstico dos 

termos que compõe a expressão. Empós se fará uma reflexão com observância no estudo 

sobre a acusação, a partir das leituras do renomado autor Gilberto Callado de Oliveira, que se 

ateve sobre o tema em sua tese de pós-doutoramento na Universidade de Navarra, na 

Espanha, fazendo-se compreender os principais tópicos do assunto, inclusive sua construção 

histórica.  

No mesmo capítulo, destilar-se-á o conceito proposto por vários autores 

renomados, que trazem diversas formas de entender a justa causa, por exemplo, a proposta de 

ser um princípio não expresso na Constituição Federal, do ilustre Carvalho, que aduz a uma 

justa causa penal constitucional3. Far-se-á uma análise da justa causa no habeas corpus, com 

histórico do instituto para entender a justa causa nos dias de hoje e sua presença na reforma do 

CPP ocorrida em 2008. Para enfim comparar ao que a jurisprudência tem apontado como justa 

causa para procedibilidade da ação penal. 

                                                
3 CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho, et al.Justa causa penal constitucional. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2004. 
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1 AÇÃO PENAL 

 

1.1 Considerações iniciais a partir de uma análise histórica 

 

Desde o seu início, a humanidade comete erros. As falhas são percebidas e 

analisadas, porque o homem é um ser moral, antes disso racional, que faz cognição das 

relações que se formam no ambiente em que vive, de modo que, à medida que age, vê as 

pessoas reagindo, o homem realiza um julgamento de reprovação de seus próprios atos e dos 

alheios. Os conflitos são conscientemente analisados pelo homem, diferente dos animais 

irracionais, desabilitados da ideia de justiça. 

Para Miguel Reale “a Moral, em regra, é cumprida de maneira espontânea, mas 

como as violações são inevitáveis, é indispensável que se impeça, com mais vigor e rigor, a 

transgressão dos dispositivos que a comunidade considerar indispensável à paz social. 4”. 

Nesse ínterim, certos atos são considerados erros maiores, pois são nocivos e 

tornam-se insuportáveis para a sociedade e, dependendo de em qual contexto jurídico 

aconteçam e quais bens juridicamente protegidos sejam atingidos, são considerados crimes. 

Antigamente, os crimes eram combatidos pelas próprias vítimas, por meio de 

vingança privada, embasada na autonomia como “forma de tratamento dos conflitos 

exercitada pelas próprias partes”, intituladas autotutela e autocomposição5. 

No mesmo sentido, Jardim pontua que “primitivamente, o Estado não participava 

da composição dos conflitos de interesses. (...) Prevaleciam duas formas primárias (não 

substitutivas) de composição de litígios: a autotutela ou autodefesa e a autocomposição6.”. 

No avançar da evolução humana, o homem criou uma maneira mais segura de 

tratamento da marginalidade, punindo os errantes de forma que estes pudessem se reconciliar 

com a sociedade. O Estado, dotado pela sociedade do monopólio punitivo, passou a 

determinar quais eram as sanções admitidas como elemento de justiça criminal, surgindo uma 

metodologia adequada para a aferição de cada crime, através do devido processo legal, 

especificamente, processo penal. 

O processo ganhou viés de cientificidade, e os conflitos receberam a feição 

processual, deixando de ser somente empírico, e finalmente, foi idealizado com uma estrutura 

                                                
4REALE, Miguel, 1910 – Lições preliminares de direito – 27ª Ed. – São Paulo: Saraiva, 2007, p.42. 
5 ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo.  São Paulo: Atlas, 2009, p.13. 
6 JARDIM, Afranio Silva. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Forense. 1995, p. 89. 
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dialética, a ser conduzido com ampla defesa. A pena deixou de ser individual, passando a ser 

pública7.  

Pacelli insiste que 

 
O acusado, antes de qualquer outra ordem de considerações, é um cidadão 
submetido à força de Estado, que, por meio de seus órgãos de persecução penal 
(Polícia e Ministério Público), imputa-lhe a prática de um fato, concreta ou 
potencialmente, danoso, cuja consequência, ainda nos dias atuais, não é a sua 
reparação à vítima, mas sim a submissão a uma pena pública, aplicada no interesse 
geral, segundo as fundamentações mais cotidianas no âmbito do Direito Penal8. 
 

Surgiu então o processo penal, como exercício de democracia, já que seu 

resultado, a sentença judicial, seria a representação do sentimento da sociedade perante os 

atos do criminoso, e somente ela seria capaz de julgar e condenar, dando uma pena ao 

infrator, como forma de fazer com que ele pague o prejuízo causado à coletividade. 

Insta esclarecer também a distinção que aqui se preserva entre ação penal e 

processo penal, aquela entendida como a pretensão punitiva, e este como o instrumento de 

alcance daquela. Isso porque, na prática muito se confunde as duas expressões, talvez pela 

naturalidade em que se faz uso do discurso metonímico, no qual se substitui o todo pela parte. 

A ação penal nada mais é do que a intenção estatal fundamentada pela denúncia 

ou queixa (existem pressuposto que devem ser atendidos para o exercício da ação penal que 

serão estudados em seguida), de ver processado criminalmente o possível autor de um delito. 

Já o processo penal é o caminho que se faz até se chegar a referida sentença penal, 

que trará a liquidação da dívida do autor do crime perante a sociedade, com sua condenação 

ou absolvição. 

Ocorre que para nos ater a diferença acima mencionada, urge esclarecer o que é 

ação, para enfim entender a complexa distinção. Nesse sentido, Lopes Junior nos assevera que 

“ação é o direito potestativo concedido pelo Estado de acudir aos tribunais para formular a 

pretensão acusatória. É um direito constitucionalmente assegurado de invocar e postular a 

satisfação de pretensões9 (...)”. 

Outro autor de mesmo renome, Pacelli nos revela que, do ponto de vista 

cronológico, a ação sempre está antecedida ao processo, pois “a ação é o meio de provocação 

da jurisdição, o processo seria o instrumento manejado para tal finalidade.10”. 

                                                
7 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93. 
8 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012, p. 94. 
9 LOPES JUNIOR, Aury Celso Lima. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 6. ed. v. 1. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 353. 
10 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012, p. 98. 
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Theodoro Júnior preleciona sobre isso com maestria, afirmando que 

“modernamente, prevalece a conceituação da ação como um direito público subjetivo 

exercitável pela parte para exigir do Estado a obrigação da prestação jurisdicional, pouco 

importando seja esta de amparo ou desamparo à pretensão de quem o exerce11”.  

Diferentemente do processo civil, onde há lide ocasionada por um conflito de 

interesse, o processo penal parte da pretensão punitiva de um infrator. 

Com distinção, no prefácio de seu livro sobre o tema, Maria Thereza Rocha de 

Assis Moura fala sobra distância entre os objetivos no processo civil e penal, quando cita o 

ilustre John Rawls: 

 
A justiça processual imperfeita é exemplificada pelo julgamento do processo 
criminal. O resultado desejado é que o réu seja considerado culpado se, e apenas se, 
cometeu o crime de que é acusado. Nesse sentido, o processo de julgamento é 
orientado para a busca e a determinação da verdade. Mas parece impossível traçar as 
regras jurídicas de forma que elas conduzam sempre ao resultado correto. A teoria 
do processo penal determina quais os procedimentos e as regras de prova que estão 
melhor colocadas para assegurar esse objetivo, respeitando os outros fins do Direito 
consoante as circunstancias. Há diferentes regras de julgamento das quais se pode 
esperar que produzam os resultado desejados, se não sempre, pelo menos na maioria 
dos casos. Um julgamento é, portanto, uma manifestação de justiça processual 
imperfeita. Ainda que a lei seja rigorosamente respeitada e que o processo seja justo 
e corretamente conduzido, pode chegar-se a um resultado errado; um inocente pode 
ser condenado, o culpado pode ser julgado inocente. (...) A característica da justiça 
processual imperfeita é que, embora haja um critério independente para o resultado 
correto, não há qualquer processo prático que assegure que ele será atingido12. 

 

John Rawls, professor de filosofia política da Universidade de Harvard, explana 

sobre a imperfeição de justiça do processo criminal, segundo o qual isso se dá porque, mesmo 

que sejam seguidas rigorosamente as leis processuais, não se pode garantir que o resultado do 

processo seja justo. 

Superada essa pontuação da diferença existente entre ação penal e processo penal, 

nos deteremos a seguir no estudo das espécies de ação penal, do procedimento trazido pelo 

Código de Processo Penal e dos princípios ordenadores desses atos. 

 

1.2 As espécies de ação penal 

 

Existem basicamente dois tipos de ação penal, a pública e a privada. O que 

determina a diferença essencial entre elas é o autor da ação. Por exemplo, se ação é de autoria 

                                                
11 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol 1. Rio de Janeiro: Forense, 2008, 
p.64. 
12 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Trad. Carlos Pinto Correa. Lisboa: Editora Presença, 1993, apud 
MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. A justa causa para a Ação Penal. Revista dos Tribunais, 2001, p.9. 
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do Ministério Público, ela é pública, já se a ação é de autoria da vítima, diz-se que ela é 

privada. Quem determina essa autoria é o próprio Código.  

O art. 100 do Código Penal traz a regra que “a ação penal é pública, salvo quando 

a lei expressamente a declara privativa do ofendido13”. Dessa forma, fica claro que a ação 

penal é presumidamente pública. O procedimento em regra deve ser o ordinário. 

Da mesma forma, o Código de Processo Penal em seu artigo 24, § 2º, também 

ressalta que “seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou 

interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública14”.  

Quando a ação penal for privada, em vez da denúncia feita pelo Ministério 

Público, a peça delatória é a queixa-crime, que pode ser proposta pelo ofendido, seus 

representantes legais (quando a vítima for menor ou incapaz) ou substituto legal (quando o 

ofendido for falecido ou ausente por decisão judicial), por meio de advogado. 

Nesse último caso, os substitutos processuais podem ser o cônjuge, o ascendente, 

o descendente ou o irmão, como determina o art. 24, § 1º, do nosso Código de Processo 

Penal15. 

Ocorre que há peculiaridades que precisam ser estudadas. Os tipos de ação não se 

resumem a essa classificação básica, pois há os casos em que a presença do autor da ação no 

processo penal não é suficiente para salvaguardar a legitimidade necessária. 

Existem situações em que é necessária uma autorização da vítima para ver o caso 

processado, pois a questão envolve direitos que só podem ser expostos à jurisdição com a 

autorização de quem se sentiu violado. 

É o caso dos crimes cuja ação é publica condicionada à representação. A vítima 

deve se manifestar durante a apuração do crime, representando contra aquele malfeitor. Trata-

se de crime contra a honra da pessoa, portanto somente ela pode determinar o quanto se sentiu 

ofendida na sua integridade moral. 

Nesse sentido, Pacelli aponta que a proteção da vítima é tão importante quanto o 

interesse público de toda a comunidade na repressão da atividade criminosa: 

 
Reserva-se a ela [a vítima] o juízo de oportunidade e de conveniência da instauração 
da ação penal, com o objetivo de evitar a produção de novos danos em seu 

                                                
13 BRASIL. Planalto. Decreto Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Acesso em 30/05/2013. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. 
14 BRASIL. Planalto. Decreto Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Acesso em 
30/05/2013. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. 
15 BRASIL. Planalto. Decreto Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Acesso em 
30/05/2013. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. 
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patrimônio – moral, social, psicológico etc. – diante de possível repercussão 
negativa trazida pelo conhecimento generalizado do fato criminoso16. 
 

Há também a ação penal privada subsidiária da pública, no caso em que na sua 

origem o crime for motivador de ação penal pública, mas houve inércia do Ministério Público, 

poderá ser proposta a queixa-crime subsidiária, com prazo decadencial de seis meses.  

O ditame da regra acima mencionada consta na Constituição Federal, art. 5º, LIX, 

quando aduz “será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada 

no prazo legal17”. 

Ressalte-se que somente em caso de inércia do órgão acusador fica autorizada a 

proposição da ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, deve findar o prazo para o 

Promotor se manifestar, de cinco dias para o réu preso e de quinze dias para o réu solto. 

Conforme art. 145, parágrafo único, do CP e art. 24, caput, do CPP, há os crimes 

de ação pública condicionada à requisição do Ministro de Justiça, pois ele pode requisitar o 

inquérito policial, a fim de que seja ressalvado “o juízo de oportunidade e de conveniência da 

instauração da ação penal, diante das repercussões políticas que podem ocorrer a partir da 

divulgação do fato18”. 

 

1.3 O procedimento 

 

O Código de Processo Penal, bem como o Código Penal trazem o procedimento 

adequado a ser seguido na persecução criminal, que especifica cada fase, de investigação, de 

denúncia, das provas, das arguições, do julgamento. Resumidamente, trata-se de uma 

sequência lógica de atos concatenados em lei e destinados a uma finalidade.  

Já o processo, de modo simples, pode ser entendido como um procedimento em 

contraditório, animado pela relação jurídica entre o juiz e as partes. O rito, por sua vez, é o 

ritmo ou a envergadura atribuída por lei a determinado procedimento. A ação é o direito 

público subjetivo constitucionalmente assegurado de exigir do Estado-juiz a aplicação da lei 

ao caso concreto para a solução da demanda penal, sua ferramenta é o processo19.  

                                                
16 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012, p. 128-129. 
17 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Organização de Alexandre de 
Moraes. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
18  PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012, p. 130. 
19 TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. Revista, ampliada e 
atualizada. Salvador: Jus Podivm, 2012. 
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Segundo Theodoro Junior, procedimento é a “forma material com que o processo 

se realiza em cada caso concreto20”, o que nos diferentes tipos de demanda define e ordena os 

diversos atos processuais necessários.  

O processo penal, como regra, tem como marco do início da ação penal o 

recebimento da peça acusatória, no caso da ação pública, a denúncia feita pelo Ministério 

Público. 

Nesse caso, acautelamos que somente se considera crime quando há ofensa aos 

bens juridicamente protegidos pelo Estado, determinada a proteção penal. Não custa lembrar 

que direito penal é ultima ratio, portanto só deve ser utilizado como último recurso punitivo 

do Estado. 

Pela retomada, como dito anteriormente, o que revela se a ação será pública ou 

privada é o alcance dos bens e a quem eles pertencem. Assim sendo, se o bem pertence 

exclusivamente à vítima, é claro que a ela se dará o direito de ação, sendo autora do processo, 

portanto a ação é privada. Já no caso de o bem pertencer à coletividade ou aos entes públicos, 

como retromencionado, o direito de ação cabe ao Estado, e a autoria é o Ministério Público, 

portanto a ação é pública. 

Antes de adentrar no estudo próprio do procedimento da ação penal, faz-se 

necessário entender a fase inaugural do procedimento, também chamada fase pré-processual - 

o inquérito policial, o qual se manifesta como instrumento de investigação. 

Importa perceber que a investigação preliminar de crimes no sistema brasileiro 

cabe aos agentes da policia civil, conforme se tem no conceito acertado e simples de Nucci de 

que “o inquérito policial é um procedimento administrativo, conduzido pela polícia judiciária, 

com objetivo na colheita preliminar de provas para a apuração de um crime e sua autoria21”. 

Além da Polícia Judiciária, principal agente de investigação criminal, o Ministério 

Público faz o controle externo da atividade policial. Esse controle externo realizado pelo 

órgão ministerial ajuda a evitar a formação de crime organizado, desvio de verbas, corrupção, 

abusos cometidos por agentes do Estado e violações de direitos humanos. 

Oportunamente ressalta-se que houve um recente debate ocasionado pela Proposta 

de Emenda Constitucional nº 37, que previa a dispensa do MP do processo investigatório de 

crimes, o que geraria uma verdadeira afronta ao que se preza internacionalmente como ordem 

jurídica, indo de encontro a vários tratados assinados pelo Brasil. Depois de muitas 
                                                
20  THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2008, p. 52-53, vol. 1. 
21  NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 143. 
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manifestações institucionais e populares, finalmente foi rejeitada no Congresso. A 

repercussão que essa proposta trouxe à sociedade, quando refletiu sobre a função do MP, 

sacramentou os art. 127 e 129 da Constituição Federal, quando aduz a imprescindibilidade do 

MP em promover a justiça22. 

Em consonância, Mirabete interpreta o ordenamento com os seguintes 

ensinamentos: 

 
O destinatário imediato do inquérito é o Ministério Público (no caso em que o crime 
se apura mediante ação penal pública) ou o ofendido (nas hipóteses de ação 
privada), que, com ele, formam a opinio delicti para a propositura da denúncia ou 
queixa23. 

 

Vale mencionar a importância da participação do Promotor na fiscalização da 

investigação, pois, como parte autora do processo penal nos crimes de ação pública, o 

Ministério Público é obrigado a coletar e demonstrar provas da acusação que faz, com 

exposição do lastro probatório mínimo. 

O juiz, ao analisar as provas de um processo penal, não é competente para analisar 

a responsabilidade da polícia em cumprir seu dever de provar o que consta nos autos do 

inquérito, não poderia pleitear diligencias policiais para compor provas novas, isso porque ela 

não é parte no processo. Já ao Ministério Público cabe todo o ônus, ou seja, o encargo, o 

dever de provar o crime. Por sua vez, é necessário para o bom andamento de suas atividades 

que ele possua autorização para buscar ou ordenar a produção de provas, quando necessário.  

Vale mencionar que o inquérito policial é peça indispensável à propositura da 

ação processual penal, devendo constar nos autos do processo penal. Ainda sobre o inquérito, 

vejamos a retomada histórica feita por Nucci, em seu Manual sobre o tema: 

 
A denominação inquérito policial, no Brasil, surgiu com a edição da Lei 2.033, de 
20 de novembro de 1871, regulamentada pelo Decreto-lei 4.824, de 28 de novembro 
de 1871, encontrando-se no art. 42 daquela Lei a seguinte definição: “O inquérito 
policial consiste em todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos 
criminosos, de suas circunstâncias e de seus autores e cúmplices, devendo ser 
reduzido a instrumento escrito24”.  
 

Conforme relatado e em atenção à sequência do iter processual, o Ministério 

Público, por sua vez, faz o papel de formador da opinião sobre o delito, conduzindo o 

inquérito policial de forma que haja nele provas suficientes para a propositura da ação penal. 
                                                
22 BRASIL. Ministério Público do Estado do Paraná. Diga Não a PEC 37. Disponível em 
http://www.mp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4889. Acesso em 30 de maio 2013. 
23  MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo : Atlas, 2002, p. 123. 
24  NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 143. 
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Se não houver presente nenhuma das hipóteses que prevê o art. 395 do CPP25, o 

juiz pode receber a denúncia. Cumpre adiantar que no próximo capítulo nos deteremos ao 

tema do artigo supramencionado com maior precisão. 

Na sequência, no caso do procedimento comum ordinário, após o recebimento da 

inicial delatória pelo juiz, o acusado deve ser citado da denúncia, nos termos do art. 396, do 

CPP26, sob pena de nulidade processual.  

Ressalte-se que, depois de recebida a denúncia, far-se-á a citação do réu, que terá 

10 (dez) dias para propor sua resposta à aucusação. 

Uma vez citado, o réu promove a sua resposta à acusação, onde apresentará sua 

defesa inicial contendo as possíveis teses de nulidade que podem ser alegadas pela 

incompetência absoluta, pela nulidade da citação ou quando a denúncia não poderia ser 

recebida, por falta de pressuposto processual, condição da ação, inépcia da inicial etc. Há 

também as teses de absolvição sumária, tais como fato atípico, excludente da ilicitude, 

excludente da culpabilidade, exceto inimputabilidade e extinção da punibilidade. 

A resposta escrita é essencial ao processo e à evolução do procedimento, sua não 

apresentação ocasiona nulidade absoluta. 

Caso o réu não seja absolvido preliminarmente, há o prazo de 60 (sessenta) dias 

contados do recebimento da petição inicial para a audiência una de instrução e julgamento do 

processo, sendo indiferente a situação prisional do réu, para fins do prazo da audiência (art. 

400, do CPP). 

Na audiência serão produzidas as provas testemunhais da acusação e da defesa, 

que poderão fazer suas alegações finais nos debates, de forma oral, ou posteriormente, dentro 

do prazo, interpor as alegações de forma escrita. 

Com os autos conclusos, o juiz deverá julgar o acusado, proferindo sua 

condenação ou absolvição. Segue o possível processo de execução da pena prevista em lei, 

aplicada no caso concreto. 

                                                
25  BRASIL. Decreto Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo penal. Acesso em 30/05/2013. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. In verbis: Art. 395.  A 
denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou 
condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. 
26  BRASIL. Decreto Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo penal. Acesso em 30/05/2013. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. In verbis: Art. 396.  Nos 
procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, 
recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
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Este é um breve relato do procedimento comum ordinário penal, visto de forma 

vertical, sem referir aos possíveis incidentes recursais, com o intuito apenas de situar o estudo 

na estrutura regra dos principais atos processuais presentes no processo penal. 

Na sequência, iniciamos um pequeno relato sobre a função dos princípios 

norteadores da ação penal que são mais relevantes aos objetivos presentes neste trabalho. 

 

1.4 Os princípios da ação penal 

 

O procedimento penal é regido por alguns princípios, a maioria são direitos 

fundamentais, trazidos na Constituição Federal. Por serem numerosos e complexos, não seria 

possível neste espaço nos determos a todos eles de modo suficiente. Levado ao fim deste 

primeiro capítulo basilar, que de resto, faremos por uma forma sumária, segue uma análise 

breve dos princípios mais relevantes para o tema proposto: ampla defesa, plenitude de defesa, 

contraditório, da aplicação imediata da lei processual, a busca da verdade real e a 

obrigatoriedade da ação penal. 

 

1.4.1 O princípio da ampla defesa e plenitude de defesa 

 

A Constituição Federal traz no rol de direitos fundamentais, em seu art. 5º, no 

inciso LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes27”. 

Este princípio é garantidor em qualquer processo e possui grande relevância no 

âmbito penal28. 

Trata-se de princípio norteador da defesa técnica, que serve a desbravar o 

horizonte de possibilidades do polo passivo. Neste sentido, o autor José dos Santos Carvalho 

Filho ensina que: 

 
Costuma-se fazer referência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, como 
está mencionado na Constituição. Contudo, o contraditório é natural corolário da 
ampla defesa. Esta, sim, é que constitui o princípio fundamental e inarredável. Na 
verdade, dentro da ampla defesa já se inclui, em seu sentido, o direito ao 
contraditório, que é o direito de contestação, de redargüição a acusações, de 
impugnação de atos e atividades. (…) Não obstante, outros aspectos cabem na ampla 
defesa e também são inderrogáveis, como é caso da produção de prova, do 

                                                
27  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Organização de Alexandre de 
Moraes. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
28 NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 82. 
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acompanhamento dos atos processuais, da vista do processo, da interposição de 
recursos e, afinal, de toda a intervenção que a parte entender necessária para provar 
suas alegações29. 
 

Apesar de muitos confundirem a plenitude de defesa com a ampla defesa, pela 

proximidade entre elas, há de se considerar que a plenitude de defesa é muito mais 

abrangente. 

Isso porque pela plenitude de defesa o réu pode se utilizar de vários meios de 

defesa a fim de alcançar a eficácia de seu direito à ampla defesa. 

Por ela, o acusado pode-se valer não só de argumentos técnicos como também de 

argumentos meta jurídicos, sociológicos, econômicos, culturais. 

 

1.4.2 O princípio do contraditório 

 

A Constituição Federal de 1988 ampliou o direito de defesa, assegurando aos 

litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o contraditório e a 

ampla defesa. Por esta última, o réu não terá somente poder de se manifestar nos autos, mas 

também significa ter direito de informação, de manifestação, de ver seus argumentos 

considerados30. 

Para firmar ideia da indispensabilidade de defesa, a Súmula n. 523, do Supremo 

Tribunal Federal, aduz à nulidade processual por ausência de defesa31. 

Preza-se também pela estrita igualdade entre acusação e defesa, de modo que se 

assegure um justo equilíbrio na relação processual penal, como forma de garantir a igualdade 

de partes, também chamada paridade de armas32. 

Mirabete afirma que “a isonomia processual obriga que a parte contrária seja 

também ouvida, em igualdade de condições (audiatur et altera pars) 33”. 

                                                
29 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 21 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009. p. 931. 
30 MENDES, Gilmar Ferreira; Coelho, Inocêncio Mártires e Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 591. 
31 BRASIL. STF. Súmula nº 523. Publicada em 03/12/1969 – Diário de Justiça de 10/12/1969, p. 5933; DJ de 
11/12/1969, p. 5949; DJ de 12/12/1969, p. 5997. Processo Penal. Falta ou Deficiência da Defesa - Nulidade e 
Anulabilidade. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o 
anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Disponível em : 
http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_0523.htm. Acesso em 
31/05/2013.). 
32  MENDES, Gilmar Ferreira; Coelho, Inocêncio Mártires e Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 592. 
33  MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo : Atlas, 2006, p. 24. 
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Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento que o princípio do contraditório é 

indispensável no processo penal, para evitar que haja uma desproporcionalidade entre 

acusação e defesa. 

 

1.4.3 O princípio da aplicação imediata da lei processual 

 

Como o estudo tem como objeto os regramentos do processo penal, insta 

esclarecer a regra que existe sobre a eficácia da lei processual no tempo. 

O Código de Processo Penal define em seu art. 2º que “a lei processual penal 

aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei 

anterior34”. 

Neste sentido, vale ressaltar que a eficácia da lei processual no tempo é o período 

que começa com a entrada da lei em vigor e sua revogação. Em atividade, a lei possui plena 

aptidão para regulação e aplicação aos fatos ocorridos neste espaço de tempo35. 

Ainda sobre a aplicação imediata, Bonfim explica a diferença que se tem em 

relação aos atos ainda não iniciados e os já finalizados no procedimento, a seguir: 

 
(…) pelo princípio da aplicação imediata, em processos já em andamento, os atos 
que ainda não se tenham iniciado serão praticados já sob a disciplina da nova 
legislação. Os atos findos, bem como aqueles que estejam sendo praticados, não 
serão afetados. Não tem, portanto, a lei processual efeito retroativo, uma vez que não 
alcança os fatos jurídicos passados36. 
 

Os autores, em sua maioria, concordam que não importa se a nova lei é mais 

prejudicial ao acusado, no processo penal, pelo princípio tempus regit actum (o tempo rege o 

ato), o que embasa as concepções do princípio em estudo. Embora haja vastos entendimento 

nesse sentido, existem autores que defendem um tese garantista do processo penal, em que as 

leis processuais que atinjam o status libertatis do reú prevaleçam. 

Nucci diz que “a regra é que seja ela aplicada tão logo entre em vigor e, 

usualmente por ser norma que não implica na criminalização de condutas, inexigindo período 

de conhecimento da sociedade.37”. 

 

                                                
34 BRASIL. Planalto. Decreto Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Acesso em 
30/05/2013. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm 
35  BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. São Paulo: Saraiva, 2007. 
36  BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. São Paulo: Saraiva, 2007, p.05. 
37  NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 66. 
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1.4.4 O princípio da busca da verdade real 

 

Este princípio permeia a intenção do contraditório em estabelecer a dimensão dos 

fatos de acordo como aconteceram no mundo real, fazendo a ponderação entre os valores 

levados pela defesa e pela acusação ao processo, a fim de que se alcance o ideal de justiça, 

com a quitação equitativa do débito do acusado à sociedade, de forma proporcional ao 

prejuízo que ele causou. 

Ocorre que nem sempre esse princípio é garantido na prática, porque por vezes 

prevalece o direito adquirido do acusado, por exemplo, depois de decisão de absolvição e 

trânsito em julgado, mesmo que surjam provas da acusação que demonstrem algum erro no 

julgamento, o que prevalece é o interesse do status libertatis do réu. 

Nesse sentido, Mirabete elucida a questão, dizendo que: 

 
No processo penal brasileiro o princípio da verdade real não vige em toda sua 
inteireza. Não se permite que, após uma absolvição transitada em julgado, seja ela 
rescindida, mesmo quando surjam provas concludentes contra o agente. A transação 
é permitida, por exemplo, nas ações privadas com o perdão do ofendido. A omissão 
ou de´sidia do querelante pode provocar a perempção. Há, também, inúmeras outras 
causas de extinção da punibilidade que podem impedir a descoberta da verdade 
real38”. 
 

Há outro empecilho que se faz presente na otimização deste princípio, trata-se da 

dificuldade de se fazer correspondência entre a verdade fática e a verdade jurídica, pois não 

há como a acusação e a defesa abrangerem suas versões com onisciência, nem a lei prevê 

todas as possibilidades fáticas. 

 

1.4.5 O princípio da obrigatoriedade da ação penal 

 

Por este princípio o Ministério Público estaria obrigado a atuar na ação penal 

pública, como detentor do dever de acusação. 

Não é raro que um Promotor, no intuito de se ver livre do inquérito policial que 

esteja a sua disposição, faça a denúncia com base em inquérito mal elaborado, sem a devida 

desarticulação do crime, o que inviabiliza o alcance do objetivo do processo penal, cujo 

objetivo faz John Rawls acreditar que este é o exemplo de justiça processual imperfeita, pela 

busca da culpabilidade do autor da conduta, como anteriormente fora mencionado39. 

                                                
38 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo : Atlas, 2006, p. 25. 
39 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Trad. Carlos Pinto Correa. Lisboa: Editora Presença, 1993, apud 
MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. A justa causa para a Ação Penal. Revista dos Tribunais, 2001, p.9. 
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Este princípio está presente no art. 24 do CPP, quando este dispositivo aduz que 

“nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público”, e é 

reafirmado pelo art. 28, quando aduz sobre a remessa a outro órgão do MP, caso o controle 

judicial presencie pedido de arquivamento injustificado. 

Nucci conceitua a obrigatoriedade nos seguintes termos: 

 
Significa não ter o órgão acusatório, nem tampouco o encarregado da investigação, a 
faculdade de investigar e buscar a punição do autor da infração penal, mas o dever 
de fazê-lo. Assim, ocorrida a infração penal, ensejadora de ação penal pública 
incondicionada, deve a autoridade policial investigá-la e, em seguida, havendo 
elementos, é obrigatório que o promotor apresente denúncia40. 
 

À medida que fomos estudar a denúncia e os requisitos de admissibilidade dela, 

falaremos da tangência deste princípio no procedimento penal e as peculiaridades que ele 

representa aos agentes responsáveis pela propulsão ao andamento do processo. 

                                                
40 NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 47-48. 
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2 AS CAUSAS DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, SEGUNDO O ARTIGO 395, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 
Depois de se ter elaborado uma reflexão sobre a ação penal, surge uma instigação 

sobre as questões que o CPP elenca sobre as decisões judiciais de procedibilidade ou não da 

ação penal, a exemplo do trato em relação ao cabimento de recursos.  

A decisão que recebe a denúncia não é passível de recurso, mas da decisão que 

rejeita a denúncia ou absolve o réu sumariamente é possível recorrer, ou seja, sempre há 

recurso para todas as formas de decisões que beneficiem o réu. Registre-se que, apesar da 

impossibilidade de ser revisada por meio de recurso, é possível impetrar habeas corpus contra 

a primeira decisão. 

Pois bem, o artigo 395 do Código de Processo Penal trata de modificação que a 

Lei nº 11.719, de 2008 promoveu sobre a rejeição da denúncia pelo magistrado: “A denúncia 

ou queixa será rejeitada quando:  I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto 

processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o 

exercício da ação penal.”.  

Desta feita, estudaremos neste capítulo previamente os incisos I e II do artigo, 

elencaremos brevemente as peculiaridades do inciso III, para depois estudar separadamente, 

em capítulo próprio o enfoque deste trabalho, a justa causa. 

 

2.1 Inépcia da denúncia 

 

O artigo 41 do Código de Processo Penal traz os requisitos que são essenciais à 

feitura da denúncia. Ela deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-

lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas41. 

Ressalte-se que a inépcia da denúncia advém da não satisfação das exigências 

legais apontadas no artigo supramencionado. “Inepta é a denúncia que diminui o exercício da 

ampla defesa, seja pela insuficiência na descrição dos fatos, seja pela ausência de 

identificação precisa de seus autores42”. 

                                                
41 NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 215. 
42 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012, p. 171. 
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Importante notar que a ausência de algum desses requisitos não enseja inépcia da 

denúncia, como é o caso do rol de testemunhas, uma vez que, se for ausente, mas estiver 

presente vasta prova documental de autoria e materialidade, a denúncia pode ser recebida43.  

 Ao denunciar o acusado, é imprescindível que se faça a narração do fato principal 

e das qualificadoras envolvidas, para subsunção do fato imputado à norma penal. Quanto à 

qualificação do acusado, mesmo que não seja possível identificá-lo devidamente, há previsão 

de que isso não retardará a ação penal caso seja certa a identidade física, conforme prevê o art. 

259, do CPP.  

Quanto à importância da tipificação Celso de Mello afirma que é caso de nulidade 

processual absoluta: 

 
Existe, na perspectiva dos princípios constitucionais que regem o processo penal, 
um nexo de indiscutível vinculação entre a obrigação estatal de oferecer acusação 
formalmente precisa e juridicamente apta e o direito individual de que dispõe o 
acusado e a ampla defesa. A imputação penal omissa ou deficiente, além de 
constituir transgressão do dever jurídico que se impõe ao Estado, qualifica-se como 
causa de nulidade processual absoluta44. 
 

Equívocos na classificação do crime, ou seja, na tipificação do crime, não 

inviabilizam a apreciação da causa penal, já que não causam prejuízo ao exercício da ampla 

defesa, conforme opinião de Pacelli.45. 

Lopes Junior discorda afirmando que se for levada em conta a complexidade que 

envolve a vida social, o rito judiciário e a própria Administração da Justiça é ingênuo 

acreditar que o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação legal. O autor afirma 

que tal postura é fruto de uma “concepção simplista de processo penal, incompatível com seu 

nível de evolução e dos cânones constitucionais contemporâneos46”. 

Como já relatado, há necessidade de o acusador fazer a descrição dos fatos que 

ensejem a apreciação sobre as circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras, o que 

normalmente é observado com seriedade. Em casos complexos, com participação de vários 

agentes, diante da dificuldade de individualizar cada conduta, ocorre a alguns acusadores a 

feitura de denúncia genérica, o que, em tese, geraria cerceamento de defesa. 

 No que tange à denúncia genérica, Gilmar assevera que “é substancial a 

jurisprudência do Tribunal, que considera atentatório ao direito do contraditório o 

                                                
43 LOPES JUNIOR, Aury Celso Lima. Direito Processual Penal. 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 419. 
44 MELLO, Celso de, HC 70.763, rel., DJ de 23-9-1994, apud MENDES, Gilmar Ferreira; Coelho, Inocêncio 
Mártires e Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 595. 
45 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012, p. 171. 
46 LOPES JUNIOR, Aury Celso Lima. Direito Processual Penal. 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1103. 
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oferecimento de denúncia vaga ou imprecisa, por impedir ou dificultar o exercício do direito 

de defesa47”. 

Já Lopes Junior insta em afirmar que a jurisprudência ainda não enfrentou o tema 

de modo definitivo, inclusive ao seu olhar o entendimento predominante é que deve se admitir 

algumas situações excepcionais mesmo que não individualizem plenamente a conduta de cada 

agente, desde que não prejudique o direito de defesa48. 

Conquanto haja divergência sobre o tema, parece-nos mais prudente prezar pela 

otimização do princípio da ampla defesa, em detrimento do cumprimento do princípio da 

obrigatoriedade, a fim de evitar que se façam acusações obscuras e subjetivas, instigando 

gratuitamente a marginalização social, a angústia, o sofrimento interior e o constrangimento 

do indiciado pela submissão ao exercício do poder estatal. 

Vale ressaltar que a denúncia com falhas e omissões pode ser reparada até a 

prolação da sentença, segundo o artigo 56949, do CPP, conquanto não atentem contra o bom 

exercício do direito de defesa do acusado. Segue um breve relato didático sobre os tipos de 

vícios que podem existir em uma denúncia: 

 
Os vícios da denúncia dividem-se em dois tipos: os supríveis e os insupríveis. A 
regra de ouro para distinguir um vício do outro é simples: se acarretar prejuízo ao 
direito de defesa, temos vício substancial ou insuprível; se não ocasionar dito 
prejuízo, o vício é sanável até antes da sentença, conforme exposto no art. 569, do 
CPP, não podendo mais ser arguído em eventual recurso. São exemplos de vícios 
substanciais: a insuficiente descrição do fato criminoso, a falta de individualização 
do acusado etc50. 
 

O arquivamento de inquérito policial muitas vezes é visto pelos leigos como um 

ato de covardia por parte do acusador. Legalmente, é mais digno se prezar pela utilidade deste 

instrumento, a denúncia, pois o processo penal tem como obrigação ser útil, a fim de evitar 

demandas processuais sem qualquer prova, economizando o desgaste da máquina 

jurisdicional em algo que não tem proveito à sociedade. Inclusive, vale mencionar que se 

aproveita melhor com o possível pedido de arquivamento bem fundamentado e coerente do 

                                                
47 MENDES, Gilmar Ferreira; Coelho, Inocêncio Mártires e Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 594. 
48 LOPES JUNIOR, Aury Celso Lima. Direito Processual Penal. 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 421. 
49 BRASIL. Decreto Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo penal. Art. 569.  As omissões da 
denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de 
prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.Acesso em 30 de maio de 2013. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. 
50 RODRIGUES, João Gaspar. Estudo sobre os aspectos formais/substanciais da denúncia e temas 
correlatos. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2590, 4 ago. 2010. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/17086>. Acesso em: 1 jul. 2013. 
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que uma denúncia sem procedência, já que será menos um processo sem rumo nas varas 

criminais, que normalmente encontram-se abarrotadas de processos. 

Portanto, urge que se faça um exame significativo dos autos do inquérito, a fim de 

averiguar a necessidade da perquirição daquele crime e, principalmente, a utilidade da 

atividade processual a que se desempenha, pois a sociedade precisa de práticas que possam 

oferecer retorno, frutos da justiça, e não mais um problema.    

 

2.2 Falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal 

 

As condições da ação penal são classificadas pelos doutrinadores em dois tipos: as 

genéricas e as específicas. As genéricas se confundem com as condições da ação de modo 

geral, consubstanciadas ainda pelas contribuições de Liebman. Interesse de agir, legitimidade 

e possibilidade jurídica do pedido são as condições da ação a qualquer processo, segundo o 

Código de Processo Civil. De outro modo, as condições específicas são aquelas que a doutrina 

define como condições de procedibilidade como é a representação e a requisição51.  

Sobre essa classificação, Ada Pellegrini esclarece que 

 
Tanto a ação civil como a penal estão sujeitas a condições. (...) a doutrina processual 
penal costuma acrescentar, às genéricas, outras que denomina condições específicas 
de procedibilidade. São elas: a) representação do ofendido e requisição do Ministro 
de Justiça; b) entrada do agente no território nacional; c) autorização do Legislativo 
para a instauração de processo contra o Presidente e Governadores, por crimes 
comuns; d) trânsito em julgado da sentença que, por motivo de erro ou 
impedimento, anule o casamento, no crime de induzimento a erro essencial ou 
ocultamento do impedimento52. 
 

Como as condições específicas são muito pontuais e podem ser entendidas e 

observadas objetivamente, nos deteremos especialmente às condições genéricas, detalhando 

as peculiaridades do processo penal, se comparadas ao processo civil. 

Sobre os mesmos aspectos, Greco afirma que no processo penal, existem as 

condições processuais inerentes à jurisdição brasileira e as condições especiais do 

procedimento penal como adiante constam na sua explanação: 

 
Para que o Estado possa conhecer e julgar a pretensão deduzida em juízo, será 
preciso que aquele que invoca o seu direito subjetivo à tutela jurisdicional preencha 
determinadas condições, sem as quais a ação se reconhecerá natimorta, ou seja, 

                                                
51 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012. 
52 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhaes. As 
Nulidades No Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 7ª Ed., 2001, p. 65. 
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embora já exercitada, não conseguirá alcançar a sua finalidade, pois que perecerá 
logo após o seu exercício.53. 
 

GRECO54 e PACELLI55 concordam que o interesse de agir no processo penal é 

derivado da necessidade do autor da ação penal ter sua demanda avaliada e conhecida pelo 

Estado, para que tenha oportunidade de convencê-lo a condenar o malfeitor ao cumprimento 

de uma pena justa, o que se obtém somente por meio do devido processo legal, com a 

processualização da persecução penal. 

A Lei Maior no adverte no inciso LIV, do artigo 5º, dos direitos fundamentais, 

que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, em 

consequência, busca-se muito mais a efetividade de cada processo penal, que a satisfação 

pessoal da vítima e da sociedade de ver o delinquente condenado à pena pública. 

É importante frisar que o interesse de agir no processo penal muitas vezes pode se 

confundir com a obrigatoriedade a qual o Ministério Público, como principal órgão acusador, 

é submetido. 

Do interesse de agir decorre também a observância da utilidade do processo. O 

processo penal deve ser útil, no sentido de que os atos não devem se realizados pela simples 

rotina em fazê-los. É necessário a seriedade e o compromisso com o alcance dos objetivos do 

processo penal, a fim de que sejam preservados os direitos do réu, da duração razoável do 

processo, com expressão do interesse da sociedade em uma pena justa.  

Deve-se evitar que a proposição e procedência de denúncias sem um mínimo de 

fundamento, somente pelo dever de denunciar e ver o acusado processado. Isso vai de 

encontro ao dever legal e ético. 

Moura citando Heleno Cláudio Fragoso deixa sua proposta de seriedade na 

acusação quando aduz que: 

 
A denúncia não pode ser um ato de arbítrio e prepotência. O MP não funciona como 
uma espécie de inquisitor-mor, que possa trazer ao banco dos réus, num Estado 
democrático, o cidadão, inventando em relação a ele um crime que não houve ou 
que ele evidentemente não praticou, ainda que a denúncia seja formalmente 
incensurável56. 
 

A legitimidade de parte é outra condição que também é de observância 

indispensável, pois a atividade deve ser exercida regularmente. Em regra é atividade privativa 

                                                
53 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2009, vol. 1, p. 690. 
54  GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2009, vol. 1, p. 691. 
55 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012, p. 102. 
56 FRAGOSO, Heleno Cláudio apud MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. A justa causa para a Ação 
Penal. Revista dos Tribunais, 2001, p. 22. 
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do Estado, através do MP quando a ação for pública, conforme art. 129, CF. Ela é 

expressamente determinada por lei, que tanto pode ser o MP ou o particular, como foi 

explanado no capítulo I. 

Um destaque importante é trazido no art. 37, do CPP, quando aduz expressamente 

que a pessoa jurídica pode figurar no polo ativo da ação penal, ajuizando queixa no caso de 

ação penal privada ou denúncia, quando o MP permanecer inerte na ação pública57. 

A possibilidade jurídica do pedido é entendida como “admissibilidade em abstrato 

do provimento pedido segundo as normas vigentes no ordenamento jurídico nacional58”. 

Há autores que a confundem com a tipicidade, como é o exemplo de José 

Frederico Marques, que acredita que o pedido é juridicamente impossível quando o fato 

narrado na denúncia ou queixa não puder ser subsumido a um tipo penal59. 

A possibilidade jurídica e o interesse de agir são fundamentais para que se evite a 

inutilidade do processo. A perquirição de crimes impossíveis, a inimputabilidade do agente ou 

mesmo o crime de autoria impossível de se determinar tornam a ação penal inviável. Nestes 

casos deve-se buscar o reconhecimento de logo da impossibilidade do conhecimento de ação 

penal pela ausência destes requisitos, o que evitaria um processo penal em desajuste. A 

análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal clarividência o 

entendimento do assunto60. 

Como se observa do entendimento do Tribunal do Distrito Federal, na ausência 

dos requisitos subjetivos, não há como conhecer a ação penal proposta. É possível, neste caso 

em que o acusado foi mantido recluso, que o indivíduo cobre do Estado uma indenização pela 

                                                
57 NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 193. 
58 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1947, apud MOURA, 
Maria Thereza Rocha de Assis. A justa causa para a Ação Penal. Revista dos Tribunais, 2001, p. 181. 
59 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. A justa causa para a Ação Penal. Revista dos Tribunais, 2001. 
60 In: Apelação do Tribinal de Justiça do DF: 

PENAL E PROCESSO PENAL. MENOR E ADVENTO DA MAIORIDADE. FALTA DE INTERESSE DE 
AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PARA O CONHECIMENTO DE QUALQUER RECURSO É 
NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS GERAIS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL: A) 
OBJETIVO (PREVISÃO LEGAL, FORMA PRESCRITA E TEMPESTIVIDADE); E B) SUBJETIVOS 
(LEGITIMIDADE, INTERESSE E POSSIBILIDADE JURÍDICA). 2. CONFORME A QUALIFICAÇÃO 
APRESENTADA NA INICIAL DE REPRESENTAÇÃO, VERIFICA-SE QUE O APELANTE NASCEU NO 
DIA 20 DE NOVEMBRO DE 1987. PORTANTO, CONCLUI-SE QUE, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 
2008, O APELANTE COMPLETOU 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. 3. O ARTIGO 121, § 5º, DA LEI 
8.069/1990, PREVÊ A LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA, PORTANTO, NÃO HÁ MAIS INTERESSE 
RECURSAL DIANTE DO ADVENTO DA MAIORIDADE DO APELANTE. 
(TJ-DF - APE: 22734120048070001 DF 0002273-41.2004.807.0001, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS 
SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2009, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/04/2009, DJ-e Pág. 133. 
Acessado em 13-05-2013. Disponível em http://tj-df.jusbrasil.com/jurisprudencia/6088455/ape-
22734120048070001-df-0002273-4120048070001). 
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ilegalidade do procedimento ao qual foi submetido, o que lhe causou prejuízo em gozar do 

direito fundamental de liberdade, assegurado constitucionalmente. 

A seguir o entendimento de Celso de Mello, sobre o rigor a que o juiz deve se ater 

para garantir que não seja turbada ilegalmente a condição de liberdade de um acusado: 

 
O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público submete-se, após a sua 
formalização, a estrito controle jurisdicional. Essa atividade processual do Poder 
Judiciário exercida liminarmente no âmbito do Processo Penal condenatório, 
objetiva, em essência, a própria tutela da intangibilidade do status libertatis do 
imputado (STF, RHC 68.926–MG, 1º T., v.u., rel. Min. Celso Mello, DJU de 28-8-
1992, p. 13.453). 
 

Fala-se na necessidade de se fazer um controle judicial61 do recebimento da 

denúncia, já que a função acusatória não é ilimitada. É necessário o controle judicial das 

acusações públicas para evitar o desgaste da máquina pública sem utilidade, fazer a economia 

processual, o que evitaria mais processos criminais, mais réus, mais trabalho para as cortes 

recursais. Esse exercício gera um incentivo ao aprimoramento da qualidade técnica das 

denúncias e maior argúcia dos integrantes do Ministério Público, antes da propositura das 

ações penais. 

 

2.3 Falta de justa causa para o exercício da ação penal 

 

Remontando às mudanças trazidas pela Lei 11.719/2008, Pacelli relata que este 

instrumento, além de revogar o art. 43 do CPP, incluiu a justa causa como questão preliminar, 

ao observar os ditames do artigo 395, do Código de Processo Penal62. Como prevê o artigo, a 

denúncia deve ser rejeitada caso seja constatada a ausência de justa causa. Desta forma, o 

autor entende que se trata de questão preliminar, pois é analisada em momento anterior ao 

início da ação penal. Desta forma, o autor entende que se trata de questão preliminar, pois é 

analisada em momento anterior ao que se instala verdadeiramente a relação processual. 

Bem antes do advento da lei supramencionada, no ano de 1995, Jardim já se 

adiantava, destoando dos demais autores, em sua elucidação sobre o assunto da teoria geral da 

ação pública, quando afirmava que a justa causa nada mais era do que uma condição para o 

regular exercício do direito de ação penal, nestes termos: “Para o exercício regular do direito 

de ação penal exige-se a legitimidade das partes, o interesse de agir, a possibilidade jurídica 

                                                
61 Pacelli, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012, p. 172. 
62 Pacelli, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012, p. 111. 
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do pedido e a justa causa (suporte probatório mínimo que deve lastrear toda e qualquer 

acusação penal)63”. 

A maioria dos autores contemporâneos a Jardim insistia que a presença de justa 

causa em um processo penal significava a existência de indícios da autoria e da materialidade 

do delito, e a ausência da prescrição ou da decadência do direito de queixa ou de 

representação. Isso se deu porque a justa causa sempre foi um conceito atrelado à origem no 

instituto habeas corpus, isto é, à legalidade do constrangimento ou da coação, bem como ao 

princípio do favor libertatis (presunção de inocência)64. 

Nesse sentido, Aury Lopes Junior afirma que a justa causa está relacionada à 

existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade e com o controle processual do 

caráter fragmentário da intervenção penal e conclui que “considerando a instrumentalidade 

constitucional do processo penal, o conceito de justa causa acabar por constituir numa 

condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar65”. 

Em sua obra do ano 1857, Pimenta Bueno conceituava justa causa por exclusão, 

dizendo que a ausência de justa causa se dava quando inexistia criminalidade no fato 

imputado, faltava prova ou não havia identidade da pessoa autora66. 

Da mesma forma, alguns autores como NUCCI e MOURA insistem em 

administrar o entendimento sobre justa causa por exclusão e chegam a criticar a atuação do 

legislador em colocá-la como uma questão preliminar, que deve estar presente antes do 

recebimento da denúncia. Vejamos o desabafo que NUCCI faz ao descrever a justa causa para 

a ação penal: 

 
Embora grande parte da doutrina venha confundindo a justa causa simplesmente 
com o interesse de agir, parece-nos correta a lição de Maria Thereza Rocha de Assis 
Moura, sustentando que a justa causa, em verdade, espelha uma síntese das 
condições da ação. Inexistindo uma delas, não há justa causa para a ação penal. 
Portanto sob esse prisma soa-nos ilógica a atual disposição do art. 395 do CPP. 
Deve-se rejeitar a denúncia ou queixa se faltar condição para o exercício da ação 
penal (inciso II) ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (inciso III). Ora, 
um inciso se subsume no outro. Se faltar justa causa significa não haver alguma das 

                                                
63JARDIM, Afranio Silva. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Forense. 1995, p. 140. 
 
64 NASCIMENTO, José Eduardo do. As condições da ação no processo penal à luz da Lei 11719/2008. 2010. 
Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo – SP. Acesso em 
23.05.2013. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp134868.pdf. p. 123. 
65 LOPES JR, Aury Celso Lima. Direito Processual Penal. 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 373. 
66 PIMENTA BUENO, José Antônio. Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro, 2ed. corr e aum. Rio 
de Janeiro: Empresa Nacional do Diário, 1857, p. 209, apud MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa 
causa para a ação penal – Doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 145. 
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condições para o exercício da ação penal. E, por outro prisma, inexistindo qualquer 
das condições para o exercício da ação penal, não há justa causa67. 
 

Em descompasso com a opinião supramencionada, PACELLI entende a justa 

causa como uma quarta condição para a ação, indo ao encontro da corrente idealizada por 

Jardim quando aduz: “Assim, bem-vinda a nova redação do art. 395 do CPP, trazida com a 

Lei 11.719/2008, deixando expressamente assentada a justa causa como condição da ação68”. 

Diante das divergências e da complexidade do tema, dedicou-se o último capítulo 

deste trabalho ao estudo da justa causa. 

                                                
67 NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 193-194. 
68 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2012, p. 113. 
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3 A JUSTA CAUSA 

 

Os dicionários costumam conceituar a justa causa como o “motivo lícito, 

conforme o Direito”. Em verdade, é difícil, senão impossível, definir a justa causa de modo 

que se ajuste a todos os seus significados, já que “causa” é um termo vago e polivalente, e 

“justo” é um valor. Apesar disso, Moura afirma que é possível fixar um “conceito-limite”69. 

 Na prática, a justa causa tem seu conceito influenciado pela realidade política em 

que é utilizada, portanto, cabe ao julgador a tarefa de dar-lhe um valor social, ético e jurídico. 

Há nos textos legislativos inerentes ao processo penal várias menções ao termo 

“justa causa”, por exemplo, no habeas corpus, que será objeto de estudo na sequencia. 

Cumpre salientar aqui o enfoque deste trabalho, na ótica da justa causa como uma das três 

características da denúncia que devem ser observados pelo juiz antes de receber a denúncia, 

pois a ausência de um deles é motivo para a rejeição, consoante reza o artigo 395 do Código 

de Processo Penal. 

Data vênia para, diante mão, atribuir a justa causa como uma “característica” da 

denúncia, em verdade, o Código não deixa claro se é caso de condição ou qualidade da ação. 

Moura, profunda estudiosa sobre o tema, ressalta a importância da justa causa, 

cuja função, segundo a autora, é mediar realidade social e realidade jurídica no processo 

penal70. 

A justa causa está presente no art. 395 desde o advento da Lei 11.719 de 2008. 

Essa lei foi fruto de uma minirreforma realizada no CPP, juntamente com outras leis, como a 

Lei 11689/08 e Lei 11690/08, o que inclusive adiou a reforma integral do Código.  

À época, o objetivo na reformulação da legislação processual era o mesmo de 

todas as reformas até agora empreendidas no CPP: a substituição do tradicional modelo 

inquisitivo, escrito, burocrático e pouco transparente por um modelo do tipo acusatório, 

simplificado, transparente, oral, notado pela presença do MP e respeitador das garantias do 

acusado, com defesa efetiva, direito ao silêncio, à presunção de não culpabilidade, à proibição 

de provas ilícitas e à imparcialidade do juiz.  

Walter Nunes afirma que esse movimento de reformas do processo penal tem 

como ideal o resgate das suas origens, já que foi constituído pelo Estado constitucional ou 

neoconstitucionalismo. Não que seja um movimento atual e revolucionário, pois, segundo o 
                                                
69 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação penal – Doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 97. 
70 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação penal – Doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001 p. 119. 
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mesmo autor, desde a segunda metade do século XVIII, Cesare Beccaria, em sua obra Dos 

delitos e das penas, já defendia a “processualização” do direito de punir como instrumento 

essencial para a persecução criminal e sua modernização71. 

 

3.1 A falta do conceito 

 

Importa notar que a justa causa não possui definição prevista em lei, apenas a 

doutrina e a jurisprudência tratam sobre o tema. Já que na lei não há um suporte necessário ao 

entendimento preciso do termo, a interpretação é o que serve aos processualistas penais, que 

deve prezar pela harmonização do conceito no ordenamento jurídico. O próprio CPP faz essa 

ressalva de entendimento quando em seu artigo 3º que “a lei processual penal admitirá 

interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais 

de direito72”. 

Da Silva analisa o dispositivo do art. 395 e entende que 

 
O legislador brasileiro – através da Lei 11.719 de 2008 - inseriu de forma expressa a 
justa causa no Código de Processo Penal, transformando-a em um requisito essencial 
a ser analisado para o recebimento da denúncia ou queixa, todavia, não deixou claro 
qual seria o seu significado, se estava se tratando de condição da ação ou apenas 
uma qualidade desta73. 
 

Sim, a justa causa, apesar de não ter uma definição precisa está presente em vários 

artigos do CPP, pois é utilizada quando há ação penal indevidamente instaurada. Embora haja 

familiaridade entre os processualistas penais com a expressão, ela não é favorecida de uma 

precisão na sua definição e em seus contornos técnico. 

O artigo 395 não esclarece quais as condições da ação no processo penal e 

permanece vazio o conceito de justa causa, ou seja, o art. 43 foi substituído pelo art. 395, mas 

a mesma dúvida paira entre os operadores do processo: afinal, o que é justa causa? 

Moura transfere a responsabilidade desta indagação ao juiz, para que ele resolva 

no caso concreto, de acordo com o momento jurídico em que o caso estiver inserido: 

 
Relativamente ao Direito Penal, analisamos que a justa causa é termo de conotação 
axiológica, presente em muitos tipos. Constitui ela elemento normativo do tipo, que 
deve ser valorado em cada caso concreto pelo julgador, por meio de juízo fundado, 

                                                
71 NUNES, Walter.  Reforma do Código de Processo Penal: Lei 11689, 11690 e 11771 de 2008. Revista 
Infraconstitucional – Processo Penal, Ministério da Justiça. 
72 BRASIL, Planalto. Decreto Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Acesso em 
30/05/2013. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. 
73 DA SILVA, Josiele Leffa. A justa causa no processo penal. Acesso em 11.06.13. Disponível em: 
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2012_1/josiele_silva.pdf 
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às vezes, na experiência e nos conhecimentos que esta proporciona, outras vezes, em 
conceituações de caráter jurídico, e em certas ocasiões, com base na apreciação 
cultural74. 
 

Ressalte-se, por último, que a reforma empreendida pela lei supramencionada não 

resolveu esta questão, o que gera certo estímulo à evolução doutrinária e jurisprudencial sobre 

o tema. Contudo, o amplo tratamento dado ao tema por diversos e numerosos julgados e a 

divergência presente na doutrina não afasta a constatação de que o conceito de justa causa é 

tratado com incertezas pela doutrina, pelo legislador e pelos próprios julgadores. 

 

3.2. O conceito de justo e de causa 

  

Semântica e etimologicamente “causa” é uma palavra imprecisa, umas das mais 

obscuras do vocabulário científico e filosófico no Direito, possuindo diversos sentidos. Moura 

faz um resgate histórico da construção da ideia da palavra, dizendo que “a ideia de uma causa 

que produz ou move alguma coisa adveio com o início do desenvolvimento do pensamento 

lógico, datando as primeiras reflexões filosóficas a respeito da causa de quase trinta 

séculos75”. 

O apanhado da origem e história do termo não prescinde ao Direito. Pois para 

nossa ciência, a causa é elemento sui generis, cuja função lógico-jurídica possui autonomia 

em relação aos que se observam em outras disciplinas. É interessante, sim, perceber que, para 

o Direito, o conceito de “causa” é bem próximo dos termos “vontade” e “liberdade”, muitas 

vezes confundidas. Este é o motivo também porque a justa causa permite a flexibilidade e a 

acomodação dos tipos legais à vida, aos negócios jurídicos e à realidade mutante, no 

desenvolvimento das relações jurídicas. Nesse sentido, Bonfante afirma ainda que a justa 

causa tem conexão com a boa-fé, que completa e integra a sua noção76.  

Como no Direito Penal, para o Processual Penal é importante analisar a relação 

entre a conduta e o resultado, sendo necessária a determinação do nexo causal entre a ação 

humana e o dolo, a culpabilidade, a imputabilidade do agente. Inclusive há exemplos na 

doutrina penal das causas justificativas ou descriminantes, pelas quais os motivos que 

conduziram à prática da conduta justificam e legitimam o ato, que se torna aceitável ao 

mundo jurídico. 

                                                
74 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação penal – Doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 98. 
75 Cf. MOURA, 2001, p. 31. 
76 Bonfante apud cf. MOURA, 2001, p. 47. 
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Por sua vez, o termo “justo” é de uma complexidade que remonta às origens do 

direito, além disso, trata-se de um valor.  Do latim, iustus é um adjetivo que faz referência 

àquilo que é equitativo e legal. Segundo André Lalande, a palavra teria um significado 

religioso, que deu sentido a diversas outras pala vars como justus, justitia, injuria, judicare, 

judex, etc77.  

Os conceitos de Direito e justiça em sua origem eram bem próximos, a separação 

só se deu em um estágio mais avançado da civilização. Os pensadores Platão e Aristóteles 

contribuíram para o entendimento do “justo”, no mundo contemporâneo. Santo Agostinho e 

São Tomás de Aquino contribuíram da mesma forma, na era cristã78. 

 

3.3 Acusação e ação penal 

 

Trata-se de elementos do processo penal distintos, apesar da proximidade e da 

utilização do nome de um pelo outro. É comum que se diga que a acusação é a denúncia, que 

dá início a ação penal. Esses títulos não causam maiores problemas, se bem entendido a ideia 

que se quer transmitir, portanto não se peca pela aplicação da metonímia. A acusação está 

contida na denúncia, que por sua vez faz parte da inauguração da ação penal. É natural e 

correto que se estabeleça essas proximidades na prática. Mas é preciso que se consolidem 

neste estudo as diferenças presentes, a fim de que não se confundam. 

Nesse sentido, Gilberto Callado de Oliveira adverte em suas conclusões que não 

se pode confundir acusação e ação penal, explicando que estão próximas, mas devem ser 

visualizadas pelo acusador público como atenção, advertindo sobre os perigos em confundi-

las na prática: 

 
Também não se confunde [a acusação] com a ação penal, a que está intimamente 
unida. Seus pontos diferenciativos são mais complexos, e, além de exigir uma 
atenção mais demorada, advertem para uma consequência prática importante: há o 
risco de que, em confundido ambos os institutos, o promotor de justiça se deixe 
contaminar pelos vírus do processamento incondicionado de quase todos os 
suspeitos, porque os pressupostos da ação penal são menos rígidos do que os da 
acusação, oferecendo por isso frequentes oportunidades para o arbítrio79. 
 

Assim o autor esclarece que o Promotor de Justiça, principal agente da acusação, 

não deve ser tomado pelo hábito de acusar, sem estudar no caso concreto, e deve trabalhar a 

                                                
77 LALANDE, Andre, apud MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação penal – 
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78 Cf. MOURA, 2001, p. 95. 
79 OLIVEIRA, Gilberto Callado de. O conceito de acusação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, 
p.268. 
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diferença entre seu dever de acusação, inerente ao cargo, e a legislação processual a que deve 

seguir, além da orientação constitucional, para que estejam presentes os requisitos da ação 

penal, sob pena de ferir o princípio da busca da verdade real dos fatos. 

O processo penal é um exercício diário a que se atém o acusador público, devendo 

ser rigoroso na precisão de cada ato, pois é verdade que o mesmo esforço que se faz 

processualmente para perquirir um crime hediondo se faz para um crime praticado por quem 

manteve ilegalmente em cativeiro animal silvestre, já que os atos processuais desencadeiam 

os mesmo trâmites. É clarividente, portanto, que em cada situação jurídica é necessário que se 

desempenhe um esforço diferenciado. 

O processo penal está assentado no seguinte princípio: nulla accusatio sine culpa. 

A culpa é pressuposto necessário para existência da acusação. Inicialmente a acusação deve se 

manifestar como imputação em que se atribui a realidade dos fatos e das normas jurídicas de 

um crime ao acusado. 

A finalidade legal vai além da feitura de denúncias sem nenhum fundamento, 

ocasionadas pela objetividade do acusador. 

A primeira acusação a que se faz referência na história é a accusatio Dei contra 

Caim, por ter cometido um fratricídio. Naquela época não havia tribunais nem acusadores 

nem juízes, tampouco um processo tipicamente humano com atos investigatórios. Então, 

Deus, o Inquisidor, iniciou a instrução criminal, sem atribuir a culpabilidade a Caim, 

indagando-lhe: - Onde está teu irmão Abel? Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama 

a terra por mim. Agora, pois, serás maldito sobre a terra, que abriu a sua boca e recebeu da 

tua mão o sangue de teu irmão80. 

Depois de demonstrada a culpabilidade, não há como Caim fugir de sua 

condenação, a sanção da consciência, um castigo insuportável, a culpa imperdoável. São 

Tomás de Aquino diz que “a má fama pública exerce o papel de acusador81”. 

Sobre a acusação e sua existência social, Oliveira faz-nos refletir: 

 
Sabemos que a acusação é exigência penal que tem sua razão de ser na própria 
desordem do organismo moral e jurídico da sociedade provocada pelo delito. O 
característico de juridicidade tem por causa determinante o fato de que a ação 
delitiva, além de imoral, é também injusta, ou seja, constitui a negação ou lesão de 
um direito. Provinda da natureza mesma da retribuição punitiva, a acusação está 
ordenada pela justiça penal, a que denominamos justiça vindicativa. O fundamento 
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jurídico dará então suporte à acusação como ato justo ou ato de justiça vindicativa, e 
sobretudo como reação jurídica contra o delito82. 
 

A acusação existe desde o início da humanidade, ao longo da evolução humana 

surgiram aprimoramentos sobre o modo de entendê-la e de como processá-la com justiça, com 

objeto jurídico próprio e eficaz. 

 

3.4 A justa causa como um dos requisitos de admissibilidade da ação penal 

 

Antes do advento da lei 11.719/08, o CPP trazia no art. 43 que a denúncia seria 

rejeitada nos casos em que o fato narrado não constituísse crime, se já estivesse extinta a 

punibilidade ou se fosse manifesta a ilegitimidade da parte ou faltasse condição exigida pela 

lei para o exercício da ação penal. 

A nova lei revogou o referido artigo e reformulou o art. 395 do CPP, sendo essa 

uma das minirreformas que foram feitas no CPP, no que tange ao procedimento comum 

ordinário e sumário, e talvez seja das reformas do ano de 2008 a mais relevante se 

comparadas à Lei n. 11.690, de 9 de junho e à Lei n. 11.689, de 9 de junho do mesmo ano. 

Como dito anteriormente, não há previsão legal para a justa causa, e ela apresenta 

diferentes formas de ser interpretada pela doutrina e jurisprudência, por isso é necessário 

verificar e afastar uma interpretação puramente subjetiva. 

Há autores que defendem que a justa causa é sinônima de indícios de autoria e 

materialidade suficientes para autorizar a deflagração da ação penal. Outros dizem que a justa 

causa é não precisa de conceito, pois não há critérios absolutos a serem observados. Há outros 

posicionamentos de que é preciso que ela seja reconhecida como controle da intervenção 

penal, para impor limites ao poder de acusar, devendo ser analisada sob a ótica dos princípios 

da insignificância, da adequação social e da proporcionalidade83. Vamos a eles. 

Tourinho Filho aproxima a ideia de justa causa ao de interesse processual de agir 

quando diz que a falta de justa causa nada mais é do que a falta de interesse processual, pois o 

interesse de agir se relaciona ao pedido genuíno, de forma idônea e adequada, com todos os 

                                                
82 OLIVEIRA, Gilberto Callado de. O conceito de acusação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, 
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Acesso em 10.06.2013. 
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elementos de convencimento da seriedade da pretensão. Um pedido sem lastro probatório 

mínimo não se coaduna a tal exigência84. 

Em discordância, Ada Pellegrini Grinover aduz que a tendência doutrinária de 

aproximar a justa causa ao interesse de agir é errônea, pois ela tem outra função, a de verificar 

a viabilidade e a procedência do pedido e não a sua admissibilidade. Para tanto seria 

necessário separar a confusão que se faz entre interesse processual e interesse material85. 

Segundo Nucci, a justa causa é a síntese das condições da ação, pois se estiverem 

ausentes quaisquer as três condições da ação (aqui se remete ao CPC), haverá ausência de 

justa causa86. 

Afranio Jardim, como já descrito anteriormente, se adiantou em relação aos 

demais de sua contemporaneidade, pois afirmou ser a justa causa uma das quatro condições 

para o regular exercício do direito de ação penal, juntamente com a legitimidade das partes, o 

interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido. Ademais, ele identificou a justa causa 

como suporte probatório mínimo que deve lastrear toda e qualquer acusação pena87. 

Greco diz que a justa causa consiste em fundamento de prova razoável para 

sustentar a acusação e o convencimento do juízo, mas vai de encontro ao pensamento de 

Jardim, pois diz que a justa causa estaria inserida no conceito de interesse de agir, sendo sua 

espécie88. 

Para Lopes Jr, a justa causa se coaduna com dois fatores, a existência de indícios 

razoáveis de autoria e materialidade e com o controle processual do excesso de intervenção 

penal estatal, como instrumento apto a evitar que o poder de acusar seja utilizado de forma 

autoritária89. 

Moura discorda em todos os aspectos da doutrina até agora mencionada, pois para 

ela a justa causa não se coaduna como condição da ação penal, nem condição autônoma, nem 

como interesse de agir. Ela afirma que a justa causa corresponde ao fundamento da acusação, 

sendo uma peculiaridade do processo penal, que está apartada do processo civil: 
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Impõe-se um critério científico no que concerne à apreciação da justa causa para a 
persecução penal, mesmo porque, como bem lembrado pelo saudoso jurista Heleno 
Cláudio Fragoso: “Há, porém, outro importante aspecto a ser considerado em 
relação à denúncia. Ela não pode ser um ato de prepotência. A lei a reveste de 
formalidades indispensáveis; tem ela como pressupostos essenciais elementos que 
garantem e asseguram o direito de liberdade do cidadão. É necessário que ela 
descreva um fato que em tese constitui infração penal; é indispensável que se funde 
em justa causa para o processo, exigindo nosso antigo Direito que apresentasse o 
corpo de delito ou o fundamento de fato da acusação pública. 
(...) 
Em outras palavras a justa causa corresponde ao fundamento da acusação. Vista sob 
o ângulo positivo, é a presença de fundamento de fato e de Direito para acusar, 
divisando uma mínima probabilidade de condenação, na qual se baseia o juízo de 
acusação. Ou seja, conformidade com a ordem jurídica e um certo grau de prova. 
Entendida sob o ponto de vista negativo, é a falta desses elementos, que torna 
impossível submeter alguém ao processo criminal, porque sequer haveria 
probabilidade de condenação90”. 
 

Sergio Demoro Hamilton afirmava que a falta de quaisquer das condições 

enumeradas no art. 43 (hoje revogado), como causa para a rejeição da denúncia ou da queixa 

retira a justa causa para a ação penal, e não somente o interesse de agir91. 

Carvalho resume todas as concepções trazidas na doutrina, as aceita e as traduz 

numa acepção constitucional de justa causa, projetando-a como movedora do princípio da 

dignidade da pessoa humana no processo penal: 

 
De tudo resulta projetar a clausula da justa causa, do art. 648, I, do Código de 
Processo Penal, para uma sede constitucional, como princípio não expresso, mas 
presente na Constituição, de modo a englobar, com a força normativa de um 
princípio constitucional, não só a falta de interesse de agir, a falta de suporte 
probatório mínimo, a ausência de tipicidade, a insignificância da lesão ao bem 
jurídico penal, mas toda e qualquer circunstância que indique o descompromisso 
com a lógica do custo-benefício que deve presidir a demanda penal. Trata-se, pois, 
como afirmado, de uma cláusula de encerramento que visa proteger a dignidade da 
pessoa humana submetida ao processo criminal92. 
 

É boa a alternativa que o autor nos traz, já que a intangibilidade conceitual da 

justa causa se aproxima dos princípios constitucionais, pois assim como eles, ela deve ser 

aprimorada no caso concreto, para que sejam vislumbrados seus contornos, e com a sua 

delimitação, enfim, seja presenciada a definição. 

 

                                                
90 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação penal – Doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 21 e p. 248. 
91 HAMILTON, Sergio Demoro. Estudos de Processo Penal. 3ª serie, Rio de janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, 
p. 41, apud NASCIMENTO, José Eduardo do. As condições da ação no processo penal à luz da Lei 
11719/2008. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo 
– SP. Acesso em 23.05.2013. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp134868.pdf. 
92 CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho, et al.Justa causa penal constitucional. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2004. 
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3.5 A justa causa na lei de habeas corpus 

 

A justa causa empregada no art. 648, I, do CPP, está vinculada integralmente ao 

conceito de bem jurídico de liberdade. Isso importa porque, como dito anteriormente, a justa 

causa no sentido em que é empregada pelo artigo 395 teve origem na remota Lei de Habeas 

Corpus. Sabendo disso, é possível entender a evolução da ideia empreendida nessa expressão, 

a partir do entendimento do habeas corpus. 

O habeas corpus por si só passou por várias modificações de entendimento e 

abrangência, o que foi decisivo para o alargamento da compreensão de justa causa com a 

amplitude que se vê nos dias atuais.  

Siqueira Junior afirma que “o habeas corpus é sinônimo de liberdade, 

configurando-se como consectário lógico do Estado de Direito93.” Embora a Constituição 

qualifique-o como garantia, trata-se na prática de verdadeiro remédio já que sua finalidade é 

impedir ou invalidar os efeitos de qualquer ato contrário à Constituição, ou seja, é remédio 

contra a irregularidade constitucional, ou à favor da restauração de situação que se apresenta 

como lesiva do jus libertatis constitucionalmente proclamado94. 

A mais longíqua notícia com referencia ao habeas corpus é uma garantia presente 

no direito romano, o interdictum de homine libero exhibiendo, ou hominus libero exhibiendo 

ou ainda interdictum de liberis exhibindis. O mesmo autor afirma que “o iterdicto era a ordem 

que o pretor dava para apresentar o cidadão livre de qualquer constrangimento, com intuito de 

verificar a legalidade da prisão, ele garantia o direito de locomoção95”. 

O habeas corpus tem origem na Inglaterra no reinado de João sem Terra pelo 

instrumento da Magna Carta (1215), para proteção dos barões. O homem comum não era 

protegido, somente depois esse direito foi garantido. 

A ideia principal do habeas corpus já existia na Constituição de 1824 e no anterior 

Decreto de 03.05.1821, que possuíam bases liberais, com algumas garantias penais e 

processuais do individuo, com previsão de proteção à liberdade de locomoção, inclusive ações 

semelhantes ao habeas corpus. Ocorre que o habeas corpus só ganhou essa titulação com o 

advento do Código Criminal do Império de 1830 e com o Código do Processo Criminal do 

Império de 183296. 

                                                
93 SIQUEIRA JR, Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional. São Paulo : Editora Saraiva, 2011, p. 342. 
94 SIQUEIRA JR, Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional. São Paulo : Editora Saraiva, 2011. 
95 SIQUEIRA JR, Paulo Hamilton. Direito Processual Constitucional. São Paulo : Editora Saraiva, 2011, p. 343. 
96 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação penal – Doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 136-137. 
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O Código do Processo Criminal do Império de 1832 trazia em sua letra de lei que 

qualquer cidadão podia requer sua liberdade em caso de prisão ou constrangimento ilegal e 

afirmava ainda uma das características que faziam uma prisão ilegal era quando “não 

houvesse uma justa causa para ela97”. 

O habeas corpus previsto no Código do Processo Criminal do Império era 

chamado liberatório, pois somente solucionava a liberdade quando a lesão ao direito de 

locomoção já estava concretizada. Somente em promulgada a Lei 2.033 de 20 de setembro de 

1871 surgiu o habeas corpus preventivo, que remediava a situação em que há ameaça de 

direito de locomoção. 

A Constituição do Império de 1824 não previa expressamente o habeas corpus, 

mas já trazia um instituto de direito processual constitucional como remédio à violação de 

direitos por ela assegurados. 

Com o advento da Constituição de 1891, o instituto do habeas corpus passou a 

integrar o texto constitucional: “dar-se-á o habeas corpus, sempre que o individuo sofrer ou se 

achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de poder98”. 

O texto constitucional de 1891 não mencionava o vocábulo “locomoção”, mas só 

a expressão “direito de liberdade”. 

Rui Barbosa liderou um movimento de abrangência das faculdades do habeas 

corpus, com interpretação extensiva do instrumento, em que seria possível também impetrar o 

writ contra qualquer abuso de direito, não só o de locomoção. Como a corrente de Rui 

Barbosa foi talhada pela Reforma Constitucional de 1925, abriu-se uma nova janela para a 

compensação pela retração de direitos: surgiu o mandando de segurança99. 

Apesar do conceito de habeas corpus ter sido vítima de restrição, pela diminuição 

do alcance da proteção do instrumento, a justa causa continuou com a mesma extensão 

jurisprudencialmente criada com o alargamento do habeas corpus por Rui Barbosa, o que 

sucedeu na sedimentação de um conceito largo. 

 

                                                
64 BRASIL. Lei de 29 de novembro de 1932. Promulga o Codigo do Processo Criminal de primeira instancia 
com disposição provisoria ácerca da administração da Justiça Civil. Art. 340. Todo o cidadão que entender, que 
elle ou outrem soffre uma prisão ou constrangimento illegal, em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem 
de - Habeas-Corpus - em seu favor.   Art. 353. A prisão julgar-se-ha illegal: 1º Quando não houver uma justa 
causa para ella. Acesso em 23.06.2013. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-29-
11-1832.htm.  
98 BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1981. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm. Acesso em 15.06.2013. 
99 NASCIMENTO, José Eduardo do. As condições da ação no processo penal à luz da Lei 11719/2008. 2010. 
Dissertação, p. 127 (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo – SP. 
Acesso em 23.05.2013. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp134868.pdf. 
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3.6 Jurisprudência 

 

Há muitas jurisprudências como exemplos de decisões de trancamento da ação 

penal e de inquérito policial por falta de justa causa. Vejamos a seguir os exemplos que a 

jurisprudência traz no caso concreto de como delimitá-la. 

A justa causa pode ser constatada pela presença de lastro probatório mínimo a 

embasar a peça acusatória, a fim de que não se submeta alguém a julgamento público ante 

uma denúncia sem quaisquer fundamentos, exonerando o Ministério Público da produção de 

prova plena sobre os fatos narrados na exordial acusatória. Nesse sentido foi o julgamento do 

Inquérito nº 2588, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, sobre acusação contra parlamentar 100. 

Também se diz que a ação penal instaurada com base em denúncia inepta deve ser 

trancada por falta de justa causa. Nesse sentido consta a decisão proferida pelo STJ, Relator 

Min. Félix Fisher, HC 58628/PE101, que ficou assentado em ementa que o paciente sofrido a 

condenação em duas ações penais distintas sobre os mesmos fatos, é urgente reconhecer a 

ofensa à coisa julgada, com resposta em trancamento da ação penal, por falta de justa causa. 
                                                
100 INQUÉRITO. APURAÇÃO DE CRIME COMETIDO POR PARLAMENTAR. PREFEITO MUNICIPAL. 
JUSTA CAUSA PRESENTE. DOLO EVIDENCIADO. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. O juízo exercido no 
momento do recebimento da denúncia é de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para “não 
rejeitar a acusação como se estivesse decidindo definitivamente sôbre o mérito da causa” (MARQUES, José 
Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 164 e 168). 2. A 
justa causa é constatada pela presença de lastro probatório mínimo a embasar a peça acusatória, a fim de que não 
se submeta alguém a julgamento público ante uma denúncia sem quaisquer fundamentos, exonerando o parquet 
da produção de prova plena sobre os fatos narrados na exordial acusatória. (...) Dolo configurado, porquanto 
decorrente da vontade livre e consciente de empregar recursos em desacordo com a respectiva programação” 
(AP 409, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2010). 7. A denúncia que se 
reveste de justa causa impõe seja admitida em razão da suposta prática, pelo acusado, de forma consciente e 
voluntária, de desvio de rendas públicas, in casu, em proveito da empresa Refeicheque Administração Ltda, fato 
esse que se amolda ao delito previsto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, in verbis: “Art. 1º São 
crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal (sic), sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, 
ou desviá-los em proveito próprio ou alheio”. 8. Denúncia recebida, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.038/90. 
(Inq 2588, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013) 
101 PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO ATIVA 
PRATICADA POR CIVIL. PACIENTE CONDENADO EM DUAS AÇÕES PENAIS DISTINTAS, 
RELATIVAS AOS MESMOS FATOS. OFENSA À COISA JULGADA. TRANCAMENTO EM RELAÇÃO 
AO DELITO DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA 
PROCESSAMENTO DO FEITO. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL 
QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA, ANTE A 
ALEGAÇÃO DE POBREZA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.I - Tendo o paciente, à toda 
evidência, no presente caso, respondido e sofrido condenação em duas ações penais distintas acerca dos mesmos 
fatos, mister reconhecer a flagrante ofensa à coisa julgada, devendo ser trancada a ação penal em trâmite perante 
a Justiça Federal quanto ao delito de roubo qualificado, tendo em vista a ausência de justa causa.II - Ademais, 
revela-se incompetente a Justiça Federal para analisar o feito em relação ao delito de corrupção ativa praticada 
por civil, posto que ausente qualquer interesse da União em processar o feito, no presente caso. Desta forma, 
cabe a Justiça Comum Estadual o julgamento do delito em questão. (58628 PE 2006/0096910-0, Relator: 
Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 31/03/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 
23.06.2008 p. 1) 
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Outra decisão no mesmo sentido consta no HC 8258/PR, Relator Min. José Arnaldo da 

Fonseca102, com trancamento da ação penal por falta de justa causa ao fundamento de que a 

denúncia era inepta. 

A jurisprudência entende ainda que os casos de extinção de punibilidade ensejam 

a rejeição da acusação ou trancamento por habeas corpus, motivados na ausência de justa 

causa, no julgamento do HC 92870103, relator Min. Eros Grau, em 21.02.2008, no STF. 

A falta de condição objetiva de punibilidade também é muito proferida em sede de 

jurisprudência quando se fala em crimes tributários, como sinônimo de falta de justa causa. 

Em casos comuns de dúvida sobre a constituição definitiva do crédito tributário a 

jurisprudência também engloba a justa causa como fundamento para as situações em que o 

crédito estiver definitivamente constituído como no HC 85616 / AM104, julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo, tentando apaziguar a situação em que se põe 

em cheque os processo por falta de justa causa, determinou que o trancamento da ação penal 

só poderia ocorrer caso se constatasse a atipicidade da conduta ou a inocência do acusado:  

 
Habeas Corpus - Trancamento da ação penal por falta de justa causa - Hipóteses. 
Somente é possível o trancamento de ação penal por falta de justa causa, se, prima 

                                                
102 PENAL. PROCESSUAL. CRIME SOCIETÁRIO. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA 
DENÚNCIA. "HABEAS CORPUS". RECURSO.1. Nos chamados crimes societários, imprescindível que a 
denúncia descreva, pelo menos, o modo como os co-autores concorreram para o crime.2. A invocação da 
condição de sócio, gerente ou administrador, sem a descrição de condutas específicas, não basta para viabilizar a 
peça acusatória, por impedir o pleno direito de defesa. Denúncia inepta.3. "Habeas Corpus" conhecido; pedido 
deferido para trancar a Ação Penal instaurada contra os pacientes. (8258 PR 1998/0092173-7, Relator: Ministro 
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/1999, T5 - QUINTA TURMA, Data de 
Publicação: DJ 06.09.1999 p. 93RDR vol. 15 p. 414RT vol. 771 p. 547) 
103HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE 
SUPRIDA PELA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PRELIMINAR SEM ADVOGADO. NULIDADE 
SANADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. (…) 3. Audiência preliminar sem o acompanhamento de advogado. 
Inexistência de nulidade. A finalidade dessa audiência é a de proporcionar a composição dos danos e a aplicação 
imediata de pena não privativa de liberdade (art. 72 da Lei n. 9.099/95). Apesar de a paciente ter comparecido à 
referida audiência sem advogado, vê-se no acórdão da Turma Recursal que ela recusou a proposta de transação 
penal renovada na audiência de instrução e julgamento, então acompanhada de advogado. 4. Sem demonstração 
de prejuízo, não se anula ato processual. Ordem denegada. (STF, HC 92870, Relator(a): Min. EROS GRAU, 
Segunda Turma, julgado em 13/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-
02308-05 PP-00904 LEXSTF v. 30, n. 355, 2008, p. 459-464) 
104 PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. FALTA DE JUSTA CAUSA. CONSTITUIÇÃOI - Em se 
tratando de ação penal instaurada diante da prática de crimes contra a ordem tributária, a existência de justa 
causa impõe o esgotamento da esfera administrativa.II - Não existe nulidade do processo penal quando, em 
hipótese de crime contra a ordem tributária, a condenação é amparada em crédito tributário definitivamente 
constituído.III - O recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeitos suspensivo, razão pela qual 
não impedem a execução provisória da pena.IV - Ordem denegada.(85616 AM , Relator: RICARDO 
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 23/10/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 17-11-2006 PP-
00059 EMENT VOL-02256-02 PP-00384 RT v. 96, n. 857, 2007, p. 518-520 LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 
347-352). 
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facie, constatar-se a atipicidade da conduta ou a inocência do acusado. Definido, em 
tese, o ilícito penal e apontada a autoria, não há razão para que se obste o 
prosseguimento do processo. (TJ-SP - HC: 992188420128260000 SP 0099218-
84.2012.8.26.0000, Relator: Wilson Barreira, Data de Julgamento: 28/06/2012, 14ª 
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2012). 

 

Como se pode denotar, a justa causa é vista como uma ideia mestiça de vários os 

elementos formais e materiais elencados na ação penal, por emprestarem viabilidade à 

acusação. Isso é resultado de uma ampla atividade jurisdicional sobre o tema. Cada vez se 

escreve mais sobre a justa causa, pois ela é um instituto do processo penal que a lei resolveu 

calar. Então, por conta dessa atitude impenitente do legislador, se abriu um amplo espaço para 

a doutrina e a jurisprudência caminharem em entendimentos os mais diversos. Isso significa 

uma maior responsabilidade para os operadores do direito processual penal, pois eles devem 

fazer a subsunção da lei e observar as regras constitucionais, para que não cometam erros de 

interpretação que sejam maléficos ao acusado. 

É difícil garantir a equidade quando há julgamentos tão distanciados sobre o 

mesmo tema, e a lei possui lacunas que dificultam a objetividade do intérprete. Por isso, fica a 

crítica de Karl Larenz, para reflexão sobre a necessidade de critérios mais propícios aos 

acertos da Justiça humana, quando aduz: “a exigência de justiça igualitária significa que o 

comportamento de todos deve ser julgado com as mesmas regras e a mesma medida. Por 

detrás disso está a ideia de que todos os homens são 'iguais perante a lei' e que ninguém pode 

reclamar nenhum privilégio”105. 

Essas dificuldades não importam em prejuízos ao processo penal quando o 

operador do direito encontra-se a par dos princípios constitucionais e sabe conduzir o 

processo penal com bom passo. 
 

 
  

                                                
105 LARENZ, Karl, apud SOUZA, Artur César de. A “Parcialidade Positiva” do Juiz e o Justo Processo Penal 
- Nova leitura do princípio da (im)parcialidade do juiz em face do paradigma da “racionalidade do outro”. 2005. 
Tese, p. 87 (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Paraná. Curitiba-PR. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp002549.pdf. Acesso em 03.06.2013. 
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CONCLUSÃO 
 

Observando a minirreforma do Código de Processo Penal em 2008 quando deixa a 

lacuna do conceito da justa causa, conclui-se que o compilado está muito aquém da 

desenvoltura que se espera em níveis de justiça penal adequada. Não fosse a jurisprudência e 

a doutrina para tornear a compreensão sobre o tema, o processo penal estaria prejudicado. 

Por outro lado, pode-se entender a falha do Código sob o aspecto positivo de que 

a subjetividade do interprete seria uma boa aliada ao cumprimento do interesse comum que 

todos os indivíduos têm de ver a ordem pública conservada na sociedade, observância da paz 

e diminuição dos delitos, ordem jurídica. Isso se a subjetividade respeitar os princípios e a 

lógica dos entendimentos construídos historicamente na medida em que foi trabalhando a 

lacuna. 

O legislador perdeu mais uma vez a oportunidade de elaborar um conceito técnico 

sobre justa causa quando da minirreforma ocorrida no ano de 2008, pela Lei 11.719/08. Isso 

evidencia o objetivo do Estado em permanecer com a interpretação dos estudiosos do direito e 

a crença na modernização da justiça pelos próprios operadores, o que corresponde a um ideal 

inspirador de um processo mais justo. 

O direito precisa ser dinâmico para acompanhar as mudanças e a evolução da 

sociedade, e refletir as preocupações e os anseios da população, por isso é de suma 

importância das reformas que se fazem nos códigos, como a Lei 11.719, de 2008. 
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