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Se esta obra possui algum mérito, ele está no desenvolvimento de ideias próprias 
a respeito da reação social contra o fenômeno delitivo, manifestada através do 
processo penal.  O horizonte teórico do livro situa-se nos dogmáticos ale-
mães contemporâneos (ROXIN; ACHENBACH; BEULKE; SCHROEDER; 
RANFT; KINDHÄUSER; VOLK; HALLER⁄CONZEN; HELLMANN; 
KREY; JOECKS), sem perder de vista a nossa realidade e os dramáticos pro-
blemas das estruturas de classe, das desigualdades sociais e econômicas que 
são reproduzidas no processo penal. A linguagem utilizada na obra é estritamen-
te técnica e objetiva. Contemporaneamente, não há mais espaço para tratados 
de direito e se deve reconhecer que o leitor tem ao alcance uma grande diversi-
dade de acessos à informação. Por isso, o livro deve ser um espaço destinado à me-
ditação, mas sem perder a objetividade. O texto, utilizado em todos os dezoito 
capítulos da obra, é corrente e prescinde de notas de rodapé, para facilitar a lei-
tura. Como qualquer teoria somente possui valor se tiver aplicação prática, o livro 
foi estruturado em fundamentos fi losófi cos e principiológicos, para possibilitar a apli-
cação do processo penal em bases epistemológicas, negando, veementemente, 
a se constituir em compilação de teorias transplantadas do processo civil. O 
processo penal possui autonomia científi ca e requer categorias dogmáticas exclusivas. 
Os logros do processo civil somente são aproveitados quando aplicáveis, sem 
restrições, ao seu primo pobre, o processo penal. O livro que ora se publica en-
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xerga no processo penal um instrumento de realização da justiça e dos direitos 
individuais, mas, também, da efetividade da jurisdição. Por isso, não é afetado pela 
paranoia garantista que contamina infl uentes segmentos doutrinários, em obras 
unilaterais e pretextualmente exageradas. Possuindo uma base principiológica 
e fi losófi ca, não está a obra apegada ao texto da lei, pois, para isso, o mercado 
editorial oferece saturadas compilações. A metodologia utilizada refl ete uma 
visão publicista do sistema e, por isso, parte dos fundamentos do processo 
penal, seguindo-se os princípios a ele aplicáveis e, na sequência, a jurisdição e 
a competência ocupam a primazia, uma vez que não se deve iniciar o estudo 
dos problemas afetos ao processo penal pelo inquérito policial e pela ação pe-
nal, como usualmente se faz nos manuais, refl etindo a posição do Código de 
Processo Penal de 1941 e do autoritarismo que monopolizava a legislação e a 
ciência processual dessa época. O estudo dos sujeitos processuais antecede o 
estudo da ação penal, cuja natureza, no nosso entendimento, é executiva. A ação 
penal condenatória é o resultado da transmissão histórica e mecânica de catego-
rias para o processo penal, pois, nas fontes do direito romano, que repercutem 
até nossos dias, destinava-se à recomposição dos ilícitos civis e à obrigação de pres-
tação, o que é inaceitável para o processo penal. O livro, nesse contexto, mostra 
que a execução da sentença declaratória de culpa, por se realizar ex offi cio e sine 
intervalo, como fase terminal da única relação processual instaurada, é um fenô-
meno incompatível com a ação de condenação, que se limita a preparar a execução. O 
Capítulo V, pertinente à ação penal, demonstra a sua natureza executiva. O pro-
cesso penal cautelar e antecipação dos efeitos da sentença penal declaratória 
de culpa são outros domínios da obra que não correspondem ao senso comum 
doutrinário, muito apegado às obras de CARNELUTTI e CALAMANDREI, 
que viam no processo cautelar um instrumento para composição provisória da lide, 
ou um instrumento de polícia judiciária, respectivamente. O processo cautelar, na 
visão do livro, serve não para a tutela do processo, mas do direito subjetivo, e, 
nesse sentido, toda prisão processual é antecipação provisória da efi cácia executiva 
da sentença de procedência. A ação penal pública não é o direito público subjetivo 
de acesso aos tribunais, mas o seu efetivo exercício, que corresponde a um de-
ver cujo legitimado é o Ministério Público. Essas e tantas outras questões são 
desenvolvidas na obra, que pretende ser útil para a pesquisa e para os cursos 
de graduação, além de poder atender às questões práticas do foro criminal. 
Sugestões e críticas serão valiosas e podem ser encaminhadas para o seguinte 
endereço eletrônico: hvidal@terra.com.br.

O Autor 
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