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RESUMO: O presente artigo analisa a atuação do juiz criminal no curso da instrução probatória – ou, 
elipticamente, sua atuação instrutória – à luz da eleição constitucional do sistema acusatório, cingindo a 
abordagem ao espectro do processo penal de caráter condenatório. Em um primeiro momento, examina os 
sistemas processuais penais intitulados acusatório, inquisitório e misto, constatando que este último não é 
apto a ser considerado um verdadeiro sistema. Identifica, ainda, os princípios informadores e o núcleo 
fundante dos sistemas processuais penais. A seguir, versa sobre a gestão da prova no sistema acusatório, 
averiguando a concepção de prova mais adequada aos ditames deste sistema, as funções conferidas ao 
juiz na fase da instrução probatória e a problemática do cabimento dos poderes instrutórios do 
magistrado. Constata que não é possível atribuir iniciativa instrutória ao juiz em um sistema que se repute 
acusatório, transpondo tal premissa ao processo penal pátrio, cujas disposições infraconstitucionais 
indicam para a adoção do sistema inquisitório. No entanto, a Magna Carta brasileira consagra o sistema 
acusatório, que, por força da supremacia da Constituição, deve prevalecer, impondo-se a conformação 
constitucional da legislação processual penal atinente à atuação instrutória do juiz. 
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INTRODUÇÃO 

A conformação do processo penal brasileiro aos postulados do sistema acusatório é ideal 

assumido por todos aqueles que propugnam pela efetivação dos direitos e garantias fundamentais no 

âmbito criminal. O aparente consenso inicial, contudo, encobre um contexto marcado por fortes 

divergências doutrinárias, a começar pela controvérsia em torno da delimitação daquilo que constitui a 

essência de tal sistema processual penal, ou seja, de seu núcleo fundante. Não se contesta, porém, que a 

separação das funções de acusar, defender e julgar é traço característico do sistema acusatório, que não 

pode sem ela subsistir. 

                                            

∗ Artigo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso orientado pelo Prof. Dr. Nereu José Giacomolli, 
apresentado à banca examinadora composta pelos Professores Me. Mário Rocha Lopes Filho e Me. 
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Por outro lado, a proliferação da criminalidade no tecido social, a propalada “sensação de 

impunidade” e a idéia de “publicização” do processo penal fazem com que não apenas a população 

“leiga”, mas também muitos operadores do direito reclamem uma postura mais ativa por parte do juiz 

criminal. De acordo com essa mentalidade, o magistrado não poderia se resignar a uma posição inerte no 

curso do processo penal em que deduzida pretensão condenatória, cabendo-lhe, ao contrário, diligenciar 

na busca do material probatório. No Brasil, tal prática é autorizada pelo artigo 156 do Código de Processo 

Penal, dispositivo no qual estão previstos os chamados poderes instrutórios do juiz. 

É na confluência destas duas problemáticas que se situa o presente trabalho, cujo enfoque de 

abordagem, cumpre consignar, cinge-se ao espectro do processo penal de caráter condenatório, 

compreendendo, assim, as demandas penais iniciadas mediante a dedução de uma pretensão acusatória. 

Dentro de tal perspectiva, objetiva-se analisar a atuação do juiz no curso da instrução probatória do 

processo penal brasileiro – ou, elipticamente, sua atuação instrutória – à luz dos ditames do sistema 

acusatório, a fim de averiguar a eventual compatibilidade entre este e a outorga de poderes instrutórios ao 

juiz.  

 

 1 SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS CLÁSSICOS 

A noção de sistema permeia os mais variados ramos do Direito, trazendo ínsita a idéia de 

totalidade harmônica que se dirige a um fim específico.  

Em uma abordagem preliminar acerca da temática, Norberto Bobbio define o vocábulo como “um 

conjunto de entes entre os quais existe uma certa ordem”, destacando que, para que se possa falar em 

ordem, é necessário que as frações que a constituem não estejam somente em coerência com o todo, mas 

também em um relacionamento coerente entre si.1 

Jacinto Coutinho acrescenta a tal definição a necessidade de existência de um princípio que 

confira unidade ao sistema, conceituando-o como o “conjunto de temas colocados em relação por um 

princípio unificador, que formam um todo pretensamente orgânico, destinado a uma determinada 

finalidade”.2 

Transpondo estas lições ao processo penal, é possível afirmar que sistemas3 processuais penais 

são “campos criados a partir do agrupamento de unidades que se interligam em torno de uma premissa”.4 

                                            
1 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 8. ed. Brasília: UNB, 1996. p. 71. 
2 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do direito processual penal brasileiro. Revista de 
estudos criminais, Porto Alegre, Notadez, v. 1, n. 1, p. 26-51, 2001. p. 28. 
3 Geraldo Prado assinala ser possível designar a estrutura processual de subsistema, uma vez que está contida no sistema 
judiciário, que, por sua vez, é espécie do sistema constitucional, derivado do sistema político, implementando-se, deste modo, 
“um complexo de relações sistêmicas que metaforicamente pode ser desenhado como de círculos concêntricos, em que aquele 
de maior diâmetro envolve o menor (...), contaminando-o e dirigindo-o com os princípios adotados na Lei Maior” (PRADO, 
Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006. p. 54-55).  
Ademais, importa observar que a doutrina emprega, com o mesmo sentido, as expressões modelo, estrutura, tipo, forma, 
método ou, simplesmente, processo acusatório e inquisitório, as quais serão utilizadas como sinônimas neste trabalho. 
4 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 34. 



  
 

 

 

Vale dizer, consistem na reunião de diversos elementos pertinentes à persecução penal, relacionados 

coerentemente a partir de um princípio reitor, que conforma seu núcleo fundante.5 Estes fatores terão a 

função de estabelecer, observado o momento político do Estado, as diretrizes a serem adotadas para a 

aplicação da lei penal ao caso concreto6, o que evidencia a estreita interligação existente entre sistema 

processual penal e modelo político estatal. 

Tal vinculação decorre do fato de o processo penal ser o reflexo das relações entre Estado e 

indivíduo, bem como da posição assumida por este dentro da comunidade social. Com muita propriedade, 

Jorge de Figueiredo Dias sintetizou a questão, preceituando: “Diz-me como tratas o argüido, dir-te-ei o 

processo penal que tens e o Estado que o instituiu”. 7 

Assim, em ordens estatais democráticas, é natural que vigore um procedimento penal em que o 

acusado seja tratado como sujeito de direitos, tendo asseguradas as garantias da presunção de inocência, 

do contraditório e da ampla defesa e da imparcialidade do julgador. Por outro lado, os modelos 

processuais vigentes em estruturas políticas totalitárias caracterizam-se pela concentração de poderes nas 

mãos de um único órgão8, de modo que incumbe ao juiz-inquisidor as tarefas de perseguir, acusar e 

decidir, restando ao réu a condição de mero objeto de investigação. A essas duas formas extremas de 

persecução penal correspondem, respectivamente, os sistemas acusatório e inquisitório. Em momento 

posterior, da tentativa de fusão das características de ambos, surgiu um terceiro modelo processual penal, 

denominado misto. 

Em razão da íntima vinculação entre o processo penal e a estrutura do Estado, as oscilações dos 

regimes estatais fizeram-se sentir diretamente nos sistemas processuais penais, que, desse modo, se 

alternaram ao longo da história na mesma medida em que se operaram as modificações políticas. Com 

isto, alteraram-se alguns de seus traços acessórios, sem que se abandonassem, contudo, seus princípios 

informadores. 

Da mesma forma que a ordem política estatal define o sistema processual penal vigente, este 

também influencia diretamente o modelo de julgador que conduzirá o processo, porquanto os juízes 

atuantes em Estados respeitadores dos direitos e garantias fundamentais devem, evidentemente, observar 

tais valores no curso da marcha procedimental. Assim, o estudo dos lineamentos históricos e teóricos dos 

três sistemas revela-se de suma importância para a determinação dos limites da atuação instrutória do juiz 

criminal, razão pela qual passaremos a analisá-los nos itens subseqüentes. 

 

1.1 SISTEMA ACUSATÓRIO 

                                            
5 A expressão é de Aury Lopes Jr., em Introdução crítica ao processo penal (fundamentos da instrumentalidade 
garantista). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.   
6 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 10. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 49. 
7 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal. Coimbra: Coimbra Ed., 1974. v. I. p. 58-60 e 428. 
8 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal.  p. 39. 



  
 

 

 

O sistema acusatório relaciona-se à concepção de processo de partes, em que há uma nítida 

separação entre julgador e acusador, o qual se contrapõe ao acusado em igualdade de posições9, fazendo 

com que o juízo penal se caracterize como verdadeiro actum trium personarum.10  

A origem deste modelo remonta à Grécia antiga, em que, nos delitos designados “públicos”, era 

facultado ao ofendido ou a qualquer cidadão do povo convocar o Tribunal, a quem não cabia qualquer 

pesquisa ou aquisição de elementos de convicção, de sorte que competia exclusivamente às partes a prova 

de suas alegações.11 

Posteriormente, o sistema acusatório desenvolveu-se na República romana, sob a forma da a 

accusatio
12, cujo pressuposto era a exigência de que ninguém podia ser levado a juízo sem uma acusação: 

nemo in iudicium tradetur sine accusatione.13 O procedimento era integralmente dominado pelo 

contraditório, sendo vedada qualquer iniciativa instrutória ao juiz. Imperavam a publicidade e a oralidade, 

e a absolvição acarretava sanção contra o acusador que agira temerária ou caluniosamente.14 

À medida que a fonte da soberania se deslocou da cidadania para o Imperador, o sistema 

acusatório foi se mostrando insuficiente para as novas necessidades de coibição dos delitos, além de 

ocasionar, com freqüência, os inconvenientes de uma persecução inspirada por ânimos de vingança15. Por 

essa razão, os magistrados foram ampliando cada vez mais sua esfera de atribuições, alcançando aquelas 

antes reservadas aos particulares, até chegar-se ao extremo de se reunirem em um mesmo órgão do Estado 

as funções de acusar e julgar.16  

Dessa forma, o modelo processual baseado na iniciativa de qualquer cidadão – accusatio – 

coexistiu, durante algum tempo, com o procedimento penal de ofício, até que, ao tempo de Diocleciano, a 

última estrutura passou a prevalecer de jure.17 

Depois da queda do Império romano, o sistema acusatório ressurge com fulcro no antigo processo 

penal germânico18, confundindo-se, nas primeiras jurisdições bárbaras, com os ritos das ordálias ou juízos 

de Deus e dos duelos judiciais19, e consolidando-se, no mundo anglo-saxão, sob a estrutura do adversary 

system.20 

                                            
9 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 
102-103. 
10 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Bookseller, 1998. v. I. p. 70. 
11 ALMEIDA JR., João Mendes de. O processo criminal brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. v. II. p. 23; 
PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 73. 
12 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. v. I. p. 81. 
13 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 75. 
14 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal: as interceptações telefônicas. 2. ed. atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1982. p. 30. 
15 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 76; LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 153. 
16 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 153; PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 76. 
17 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 77. 
18 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal. v. I. p. 66.  
19 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 453. 
Os duelos eram procedimentos típicos para resolução dos conflitos com e contra a nobreza, ao passo que as ordálias 
configuram o rito praticado nos baixos níveis sociais (conforme CARVALHO, Salo de. Pena e garantias: uma leitura do 
garantismo de Luigi Ferrajoli no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 20-21). 
20 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 453.  



  
 

 

 

Hodiernamente, o sistema acusatório é, ao menos em tese, ideal almejado por todos os Estados 

Democráticos de Direito21, haja vista que a eleição ideológica de tal estrutura processual é uma natural 

conseqüência das influências do princípio democrático em relação ao direito.22 Ainda assim, sua 

consagração expressa é raramente encontrada nos ordenamentos jurídicos modernos.23 

Do escorço histórico traçado, depreende-se que o processo de cunho acusatório, nascido no 

Direito grego e consolidado na República romana, desenvolveu-se à luz de uma série de caracteres 

peculiares; alguns destes, malgrado tenham contribuído significativamente para a evolução do que hoje 

compreendemos por sistema acusatório, não necessariamente pertencem a este na atualidade. Impende, 

assim, examinar os elementos que, harmonicamente relacionados, conformam o sistema acusatório 

moderno. 

De acordo com Luigi Ferrajoli, entre todos os elementos constitutivos do modelo teórico 

acusatório, “o mais importante, por ser estrutural e logicamente pressuposto de todos os outros, 

indubitavelmente é a separação entre juiz e acusação”.24  

Tal repartição de funções supõe a configuração do processo como uma relação triangular entre três 

sujeitos, sendo dois deles partes em causa e um terceiro super partes, a quem se reserva o papel de 

espectador passivo e desinteressado, em virtude da proibição ne procedat iudex ex officio.25 

Como corolário da exigência de separação de funções, impõe-se a observância do princípio da 

imparcialidade, haja vista que “a acusatoriedade real depende da imparcialidade do julgador”, que não se 

apresenta meramente por se negar àquele, sem qualquer razão, a possibilidade de também acusar, “mas, 

principalmente, por admitir que a sua tarefa mais importante, decidir a causa, é fruto de uma consciente e 

meditada opção entre duas alternativas, em relação às quais se manteve, durante todo o tempo, 

eqüidistante”.26 

Conseqüentemente, não pode haver coincidência subjetiva entre os órgãos de acusação e de 

julgamento, exigência que, nos tempos antigos, era respeitada com a assunção do poder de acusar por 

qualquer cidadão do povo. Nos dias atuais, entretanto, não é mais concebível relegar a persecução penal a 

cargo exclusivo dos particulares, sobretudo em vista das falhas históricas reveladas por tal prática e da 

complexidade das sociedades modernas. Disto emerge a importância da manutenção do Ministério 

                                            
21 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. p. 107. 
22 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 35. 
23 Exceção à regra é encontrada na Constituição de Portugal, que, em seu artigo 32°, n° 5, dispõe: “O processo criminal tem 
estrutura acusatória, estando a audiência de julgamento e os actos instrutórios que a lei determinar subordinados ao princípio 
do contraditório” (PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa de 2 de abril de 1976. Disponível em 
<http://www.portugal.gov.pt>. Acesso em 30 de julho de 2008).   
Apesar disso, o tribunal, no sistema português, é livre para adquirir os meios de prova que entender necessários à descoberta da 
verdade, razão pela qual a maioria da doutrina considera tratar-se de um processo acusatório mitigado ou temperado pelo 
princípio da investigação. (conforme PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 98). 
24 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 454. 
25 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 74-75, 455 e 465. 
26 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 108. 



  
 

 

 

Público, como órgão acusatório público e oficial, independente do Judiciário.27 Daí por que se diz que o 

Ministério Público é uma parte artificial28, fabricada em virtude da necessidade do sistema acusatório, 

com o fito de garantir a imparcialidade do juiz.29 

Analisadas as posições do juiz e do acusador, cumpre agora examinar a situação do terceiro sujeito 

componente do actum trium personarum: o acusado.  

No sistema acusatório, o réu é considerado sujeito de direitos, fazendo jus à possibilidade de 

resistir à acusação, razão pela qual impera aqui o princípio do contraditório, o qual “atende à estrutura 

dialética do processo penal acusatório e decorre da concepção liberal de que as partes são sujeitos da 

relação processual, titulares de direitos, deveres, poderes, sujeições e ônus”.30 Logo, a defesa deve ser 

dotada da mesma dignidade conferida ao Ministério Público31, com iguais oportunidades no processo.  

Como garantia do acusado, vigora, no sistema em análise, o princípio da presunção de 

inocência
32, motivo por que o estado de liberdade do acusado no curso do processo é a regra geral. Na 

valoração das provas, domina o sistema do livre convencimento33, não havendo hierarquia entre aquelas. 

De outra banda, a discricionariedade da ação penal, a elegibilidade do juiz, a desnecessidade de 

motivação dos julgamentos e o exercício da jurisdição por tribunais populares são traços pertencentes 

apenas à tradição histórica do sistema acusatório, não sendo logicamente essenciais ao seu modelo 

teórico34, que pode perfeitamente sem eles subsistir. 

 

1.2 SISTEMA INQUISITÓRIO 

Em sua origem, o sistema inquisitório ou inquisitivo caracteriza-se pela concentração das funções 

de acusar, defender e julgar nas mãos de um único sujeito: o inquisidor. Justamente em virtude desta 

centralização de poderes é que o referido sistema, historicamente, esteve associado a estruturas políticas 

igualmente centralizadas, como, por exemplo, nos diversos Estados absolutistas.35 Em tais ordens 

políticas, em nome da soberania do Estado, se minimizam ou ignoram os mais elementares direitos do 

acusado, o que denota o motivo por que o imputado é visto não como sujeito co-atuante no processo, mas 

                                            
27 Nesse diapasão, é a lição de José María Asencio Mellado, para quem o fundamental na divisão de poderes processuais é que 
a atuação estatal, em ambos os casos, se dê a título de plena independência, sem relação hierárquica nenhuma entre os órgãos 
públicos acusatório e decisório, aduzindo que “solo así [...] es posible garantizar plenamente la imparcialidad de quien está 
llamado a resolver supra partes los conflictos surgidos en el seno de la sociedad” (ASENCIO MELLADO, José María. 
Principio acusatorio y derecho de defensa en el proceso penal. Madrid: Trivium, 1991, p. 19). 
28 CARNELUTTI, Francesco. Poner en su puesto al Ministerio Publico. In: Cuestiones sobre el proceso penal. Buenos Aires: 
Ediciones Jurídicas Europa-America, 1961. p. 213. No mesmo sentido, é a lição de Juan Montero Aroca: “el Ministerio 

Publico es, por conseguiente, uma creación artificial que sirve para hacer posible el proceso, manteniendo el esquema básico 

de éste, y de ahí que se le convierta en parte acusadora que debe actuar conforme al principio de legalidad” (MONTERO 
AROCA, Juan. Princípios del proceso penal: una explicación basada en la razón. Valência: Tirant lo Blanch, 1997. p. 60). 
29 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 163. 
30 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. 11. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 40. 
31 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 467. 
32 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. p. 103. 
33 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. p. 39. 
34 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 451.  
35 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. p. 39. 



  
 

 

 

como mero objeto de inquisição.36 Sua principal meta é a busca da “verdade” a qualquer custo, não 

importando os modos utilizados para a consecução de tal mister.37 

Os primeiros traços da estrutura inquisitória remontam à época da Monarquia romana, quando 

vigorava o procedimento denominado cognitio, no qual não havia nenhuma limitação ao poder do 

magistrado38, que podia esclarecer os fatos da forma que melhor entendesse.39 Na Roma imperial, o 

processo inquisitório desenvolveu-se em caráter subsidiário ao acusatório sob a forma da cognitio extra 

ordinem, com os procedimentos de ofício para os delitos públicos, neles incluídos os crimes de lesa-

majestade, em que a parte ofendida se identificava com o Estado. 

O apogeu da forma inquisitória, porém, ocorre na Baixa Idade Média, com a Inquisição, quando se 

institui uma prática de controle severo das doutrinas heréticas – assim qualificadas aquelas que 

afrontassem ou colocassem em dúvida os postulados da Igreja Católica –, legitimada por sucessivos 

documentos40, dentre os quais se inclui o Manual dos Inquisidores, redigido, em 1376, pelo dominicano 

Nicolau Eymerich, e revisto e ampliado por Francisco de la Peña em 1578. 

No prefácio da edição brasileira da obra, o teólogo Leonardo Boff explica os aspectos que 

circundam a lógica inquisitorial, do que se depreende que a doutrina inquisitorial assenta-se no dogma 

verdade absoluta, que, por não permitir questionamentos, conduz à intolerância com as idéias propagadas 

por aqueles qualificados como hereges, os quais, em verdade, são indivíduos que se recusam a repetir o 

discurso da consciência coletiva, criando novas concepções alicerçadas em diferentes visões da realidade 

religiosa, mais voltados “para a criatividade e o futuro do que para a reprodução do passado”.41 

A gravidade atribuída ao delito de heresia explica o motivo por que o julgador, frente a um fato 

típico, procedia e perquiria a prova de ofício, dando origem ao chamado processo por investigação42, para 

cuja instauração bastava a existência de boatos de que “alguém disse ou fez alguma coisa contra a fé”.43 

Com isso, desaparece o princípio ne procedat iudex ex officio44, não mais subsistindo também “o frágil 

triângulo processual (actum trium personarum), formando-se uma relação linear entre Juiz e réu, que 

passa a ser mero objeto de investigação”.45 

Tendo em vista ser a heresia um crime “concebido no cérebro” e “escondido na alma” do herege, 

“é evidente que nada prova mais do que a confissão do réu”.46 A confissão era o meio de prova preferido 

                                            
36 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal. v. I. p. 61. 
37 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. p. 40. 
38 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. v. I. p. 80. 
39 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 152. 
40 BOFF, Leonardo. Prefácio: Inquisição: um espírito que continua a existir. In: EYMERICH, Nicolau. Manual dos 
inquisidores. p. 13-14.  
Gize-se que tal acontecimento não se confunde com a instituição do Tribunal da Inquisição, que, consoante anota Salo de 
Carvalho, já existia desde 1231 (CARVALHO, Salo de. Pena e garantias. p. 22). 
41 BOFF, Leonardo. Prefácio: Inquisição: um espírito que continua a existir. In: Manual dos inquisidores. p. 12. 
42 BOFF, Leonardo. Prefácio: Inquisição: um espírito que continua a existir. In: Manual dos inquisidores. p. 17.  
43 EYMERICH, Nicolau. Manual dos inquisidores. p. 108. 
44 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 157 e 160. 
45 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. p. 42. 
46 EYMERICH, Nicolau. Manual dos inquisidores. p. 138. 



  
 

 

 

pela Igreja por representar tanto uma forma de expiação do pecado, como o reconhecimento de seu poder 

de autoridade47, razão pela qual, no sistema da prova tarifada característico do modelo inquisitório, ela era 

tida como a rainha das provas, sendo suficiente para a condenação.48 

Se o acusado se negasse a confessar, estavam os inquisidores autorizados a empregar a tortura. 

Nesse sentido, Nicolau Eymerich apregoa que o inquisidor deve pressionar o réu “a dizer a verdade, 

explicando-lhe que, se não ceder, terá que ser torturado. Se confessar, tudo bem. Senão, isso bastará, 

juntamente com os outros indícios, para levá-lo à tortura e, deste modo, arrancar-lhe a confissão”.49 

Assim, o inquisidor precisava dispor do corpo do herege para torturá-lo até obter a confissão, de sorte que 

a prisão cautelar se transforma em regra geral do sistema.50 

A lógica inquisitorial expressa no Manual dos Inquisidores passou a dominar também as 

jurisdições comuns da Europa continental, como verdadeiro instrumento de dominação política51, 

tornando-se a estrutura processual predominante nos Estados europeus até o final do século XVIII52, 

momento em que o sistema inquisitivo passou a ser combatido pelos pensadores iluministas.53  

De maneira sintética, podem-se destacar como traços característicos deste sistema, além da 

reunião das funções de persecução, julgamento e defesa nas mãos de um mesmo órgão, a iniciativa do 

juiz no campo probatório, o caráter escrito e secreto da instrução54, a inexistência de partes, no sentido 

que hoje emprestamos ao termo55, a ausência de contraditório e ampla defesa e a adoção do sistema da 

prova tarifada ou das provas legais56, a inexistência de coisa julgada57 e a concepção do acusado como 

mero objeto do processo.58 

Em razão de tais características, fácil é compreender por que “falar atualmente em processo 

inquisitório chega a ser algo pejorativo”59, sobretudo à luz dos postulados do Estado Democrático de 

Direito e dos direitos fundamentais consagrados nas modernas Cartas Constitucionais. Cumpre observar, 

no entanto, que, malgrado as práticas inquisitoriais tenham sido “formalmente erradicadas no século 

XIX”, quando os Tribunais do Santo Ofício foram definitivamente “abolidos em Portugal (1821) e 

Espanha (1834), sua matriz material e ideológica predominará na legislação laica, orientando a tessitura 

dos sistemas penais da modernidade”60, razão pela qual se sustenta que o processo inquisitório, embora 

                                            
47 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. p. 87. 
48 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p.161. 
49 EYMERICH, Nicolau. Manual dos inquisidores. p. 125.  
50 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p.161. 
51 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. v. I. p. 85. 
52 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. p. 88. 
53 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. v. I. p. 87-88. 
54 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 452. 
55 COUTINHO, Jacinto N. de Miranda. O papel do novo juiz no processo penal. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda 
(org.). Crítica à teoria geral do direito processual penal. p. 23. 
56 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. p. 50. 
57 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p.162. 
58 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. v. I. p. 92. 
59 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. p. 108. 
60 CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 57. 



  
 

 

 

travestido sob outras denominações e com a incorporação de algumas conquistas pertinentes ao modelo 

acusatório, ainda permanece vivo em algumas legislações hodiernas.61 

 

1.3 SISTEMA MISTO 

A renovação intelectual que permeou o século XVIII, fruto dos postulados de valorização do 

homem propagados pelo Iluminismo, trouxe consigo severas críticas ao modelo processual penal até 

então predominante, notadamente em face da desumanidade do procedimento utilizado62, culminando, em 

1789, na eclosão da Revolução Francesa. Objetivava-se a implementação de um modelo processual 

acusatório, mediante a adoção de formas semelhantes às desenvolvidas na Roma imperial e na 

Inglaterra.63  

Entretanto, o ideal revolucionário esbarrou em tradições culturais inquisitórias arraigadas há 

séculos, de forma que, com o passar do tempo, “os diplomas legais revolucionários foram sucedidos por 

outros que mantiveram características próprias do sistema inquisitório, mescladas com outras típicas do 

acusatório”64, originando-se, assim, o sistema misto, também chamado de reformado ou napoleônico. 

Este modelo processual penal foi consagrado pelo Code d’Instruction Criminelle – o Código de 

Instrução Criminal francês de 1808, concebido sob o Império de Napoleão Bonaparte –, difundindo-se 

rapidamente pelas demais legislações da Europa continental em virtude da expansão napoleônica.65 

Primordialmente, o procedimento disciplinado pelo diploma francês compunha-se de três etapas: a 

instrução preparatória, a cargo de um juiz de instrução, junto ao qual atuava o Ministério Público; a 

decisão sobre a viabilidade da acusação, executada por uma câmara; e a fase judicial.66 Em 1856, a 

segunda etapa passou a ser incorporada pela primeira67, instituindo-se, então, o conhecido sistema 

bifásico. Logo, na instrução preliminar68, de caráter nitidamente inquisitório, são realizadas as 

investigações, colhendo-se as informações necessárias a fim de que se possa, posteriormente, realizar a 

acusação, ao passo que, na segunda fase, denominada judicial, “nasce a acusação propriamente dita, onde 

as partes iniciam um debate oral e público, com a acusação sendo feita por um órgão distinto do que irá 

julgar”.69 

                                            
61 THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais: tempo, tecnologia, dromologia e garantismo. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006. p. 212. 
62 THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais. p. 210. 
63 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. p. 90-91; e FERRAJOLI, Luigi. 
Direito e razão. p. 454.  
64 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. p. 37. 
65 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 91; e ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no 
processo penal. p. 71. 
66 THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais. p. 207. O autor narra que o Ministério Público foi criado no ano de 1801 
na França. 
67 THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais. p. 208. 
68 Nos países europeus, esta fase preliminar é, geralmente, levada a cabo por um magistrado, chamado de juiz-instrutor 
(RANGEL, Paulo. Direito processual penal. p. 55). 
69 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. p. 55. 



  
 

 

 

Embora considerado um avanço em relação ao seu antecessor70, o sistema misto tem sido alvo de 

percucientes críticas doutrinárias, que se dirigem, sobretudo, à impossibilidade de classificação de tal 

estrutura como um verdadeiro sistema. 

Nesse sentido, Salo de Carvalho adverte para “a total impossibilidade lógico-científica de 

existência de um sistema jurídico misto”, sustentando que 

a característica dos sistemas, como a dos paradigmas (Khun) e dos tipos ideais (Weber), é sua 
identificação a partir de alguns rígidos princípios unificadores. Deles apenas se aproximam as 
tendências opostas, sendo impossível fusão sistemática ou paradigmática. Assim, um modelo 
jurídico é garantista ou antigarantista. O sistema processual é acusatório ou inquisitório. Claro que 
podemos ter, no interior de um modelo normativo garantista (acusatório), práticas ou alguns 
institutos ou regras antigarantistas (inquisitoriais). Todavia, estas não descaracterizam a matriz 
original; cremos inclusive que a reforçam.71 
 

No mesmo norte, Aury Lopes Jr. acentua que “afirmar que o ‘sistema misto’ é absolutamente 

insuficiente”, porquanto, não havendo mais “sistemas puros” na atualidade, todos podem ser rotulados de 

“mistos”, razão pela qual se faz necessário “identificar o princípio informador de cada sistema, para então 

classificá-lo como inquisitório ou acusatório”.72 

Efetivamente, como consignado alhures, a conformação de um sistema processual penal exige a 

existência de um princípio reitor, a partir do qual todos os elementos pertinentes àquele relacionam-se 

coerentemente, sem o quê, obviamente, não é possível conceber-se o instituto em tela. Dessa forma, para 

que se possa concluir se a estrutura processual penal ora analisada pode ser considerada um sistema, 

forçoso é perquirir se ela possui um princípio unificador, não sendo, contudo, “preciso grande esforço 

para entender que não há – e nem pode haver – um princípio misto, o que, por evidente, desfigura o dito 

sistema”. Assim, não se pode discordar de Jacinto Coutinho quando constata que “ser misto significa ser, 

na essência, inquisitório ou acusatório, recebendo a referida adjetivação por conta dos elementos (todos 

secundários), que de um sistema são emprestados ao outro”.73 

Reconhecida a inexistência de “sistemas puros” na atualidade, bem como a inviabilidade de 

configuração de um “princípio misto”, calha analisar os princípios informadores dos sistemas acusatório e 

inquisitório, a fim de identificar o seu núcleo fundante, o que é de suma relevância para a análise da 

atuação instrutória do juiz no processo penal de caráter condenatório, como se passará a demonstrar.  

 

1.4 IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO FUNDANTE 

Se os elementos característicos dos sistemas processuais penais são praticamente assentes na 

doutrina nacional e estrangeira, o mesmo não se pode dizer da identificação de seu núcleo fundante, cujo 

                                            
70 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. p. 55. 
71 CARVALHO, Salo de. Da necessidade de efetivação do sistema acusatório no processo de execução penal. In: 
CARVALHO, Salo de (org.). Crítica à Execução Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 493.  
72 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p.151. 
73 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do direito processual penal brasileiro. Revista de 
estudos criminais.. p. 29. 



  
 

 

 

estudo revela-se deveras intrincado, mormente em razão da controvérsia em torno da delimitação de seu 

alcance.  

Isto porque parte da doutrina sustenta que a essência dos sistemas processuais penais reside na (in) 

existência da separação de funções de acusar, defender e julgar, ao passo que outra corrente identifica o 

núcleo fundante dos sistemas no critério da gestão da prova. 

Filiando-se à primeira posição, Ada Pellegrini Grinover apregoa que o processo acusatório 

caracteriza-se pela atribuição das atividades processuais a órgãos distintos, não se relacionando à 

iniciativa instrutória do juiz no processo penal, que, em sua opinião, diria respeito ao “denominado 

adversarial system, próprio do sistema anglo-saxão, em contraposição ao inquisitorial system, da Europa 

continental e dos países por ela influenciados”. De acordo com a doutrinadora, o fato de alguns teóricos 

associarem sistema acusatório à ausência de poderes de investigação do juiz decorreria da confusão entre 

os termos acusatório-inquisitório, de um lado, e adversarial-inquisitorial, de outro, aduzindo que “um 

sistema acusatório pode adotar o adversarial system ou o inquisitorial system, expressão que se poderia 

traduzir por ‘processo de desenvolvimento oficial’. Ou seja, firme estando o princípio da demanda, pelo 

qual incumbe à parte a propositura da ação, o processo se desenvolve por impulso oficial”.74 

Divergindo de tal entendimento, Gilberto Thums adverte que “a combinação de um sistema 

acusatório com o inquisitorial system revelaria um sistema misto informado por um princípio 

inquisitivo”, conformando um sistema nitidamente inquisitório.75 A orientação é igualmente rechaçada 

por Geraldo Prado, que considera artificial distinguir sistemas adversarial e acusatório com o fim de 

admitir-se a concessão de poderes de investigação ao juiz neste último.76 

Independentemente de se reconhecer a identidade entre os sistemas acusatório e adversarial, e 

inquisitório e inquisitorial, o fundamental é constatar que não basta a mera separação inicial das 

atividades de acusar e julgar para que se configure o sistema acusatório, porquanto, considerando-se que a 

principal finalidade do processo é permitir “a reconstituição de um fato pretérito, o crime, mormente 

através da instrução probatória”, efetivamente é a gestão da prova, na forma pela qual ela é realizada, que 

revela o núcleo fundante dos sistemas processuais penais.77 

Desta feita, filiamo-nos ao entendimento esposado por Jacinto Coutinho, segundo o qual, o critério 

determinante para diferenciar o modelo acusatório do inquisitório reside na gestão da prova. Assim, no 

sistema acusatório, “considerando que a gestão da prova está nas mãos das partes, o juiz dirá, com base 

exclusivamente nessas provas, o direito a ser aplicado no caso concreto”.78 

                                            
74 GRINOVER, Ada Pellegrini. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório. Revista brasileira de ciências 
criminais, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 27, p. 71-79, 1999. p. 71-72. 
75 THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais. p. 283. 
76 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 140.  
77 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do direito processual penal brasileiro. Revista de 
estudos criminais. p. 28. 
78 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do direito processual penal brasileiro. Revista de 
estudos criminais. p. 28. 



  
 

 

 

De outro lado, o sistema inquisitório, como modelo diametralmente oposto ao acusatório, “tem 

como principal característica a extrema concentração de poder nas mãos do órgão julgador”,  sendo 

informado pelo princípio inquisitivo79 – designação que não encontra dissenso na doutrina. Destarte, nada 

obsta que um processo que consagre a separação inicial de atividades, além de traços como oralidade, 

publicidade, coisa julgada e livre convencimento motivado, seja considerado inquisitório80, contanto que 

a gestão da prova seja detida pelo juiz, haja vista que o que lhe confere tal classificação é, como referido, 

seu princípio informador, e não as mencionadas características acessórias. 

 

2 A GESTÃO DA PROVA NO SISTEMA ACUSATÓRIO 

 

2.1 CONCEPÇÃO DE PROVA 

A versão dos fatos alegados pelas partes é verificada mediante uma operação cujos instrumentos 

são as provas.81 O tema probatório é, portanto, "sempre a afirmação de um fato (passado), não sendo as 

normas jurídicas, como regra, tema de prova”, por força do princípio iura novit curia.82 

Na doutrina processual penal, o conceito de prova aparece freqüentemente acompanhado dos 

termos verdade, certeza e convencimento, que, malgrado muitas vezes sejam tratados como noções 

conflitantes, foram reunidos por Mittermaier em uma mesma definição: “provar é querer, em substância, 

demonstrar a verdade e convencer o juiz, o qual para decidir há mister de adquirir plena certeza”.83 

Inúmeras são as conceituações que relacionam prova e verdade, sendo célebre a assertiva de 

Nicola Malatesta no sentido de que a prova é “o meio pelo qual o espírito humano se apodera da 

verdade”.84 

É corrente a distinção, ainda ensinada nos bancos acadêmicos, entre a verdade material ou real e a 

verdade formal, entendendo a primeira típica do processo penal e a segunda própria do processo civil. Tal 

teoria é defendida, entre outros, por Tourinho Filho, para quem, nas causas cíveis, o juiz “deve satisfazer-

se com a verdade formal ou convencional que surja das manifestações formuladas pelas partes”, 

circunscrevendo suas indagações aos fatos debatidos nos autos, ao passo que, no processo penal, o 

magistrado “tem o dever de investigar a verdade real, procurar saber como os fatos se passaram na 

                                            
79 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do direito processual penal brasileiro. Revista de 
estudos criminais. p. 28. 
80 LOPES JR. Aury. Introdução crítica ao processo penal. p.167. 
81 CORDERO, Franco. Procedura penale. 2. ed. Milão: Giuffrè, 1971. p. 606. 
82 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 
481.  
Exceção a esse princípio é encontrada no art. 337 do Código de Processo Civil, que trata da prova de direito municipal, 
estadual, estrangeiro ou consuetudinário, aplicável, por analogia, ao processo penal (conforme GRECO FILHO, Vicente. 
Manual de processo penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 198). 
83 MITTERMAIER, C. J. A. Tratado da prova em matéria criminal. Campinas: Bookseller, 1997. p. 59. 
84 MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2004. p. 23. 



  
 

 

 

realidade, quem realmente praticou a infração e em que condições a perpetrou, para dar base certa à 

justiça”.85 

Todavia, não é necessário grande esforço de raciocínio para compreender que a prova processual, 

cujo objetivo é reconstruir um determinado fato histórico, não é hábil a revelar a verdade real dos 

acontecimentos, tendo em conta que, em todos os fatos “que dependem do domínio da verdade histórica, 

jamais se deixa atingir a verdade absoluta”.86  

Da mesma forma, Luigi Ferrajoli sustenta que “a verdade ‘certa’, ‘objetiva’ ou ‘absoluta’ 

representa sempre a expressão de um ideal inalcançável”, deduzindo que a idéia “de que se pode 

conseguir e asseverar uma verdade objetiva ou absolutamente certa é, na realidade, uma ingenuidade 

epistemológica”.87 

No mesmo sentido, Eugênio Pacelli de Oliveira doutrina que falar em verdade real, além de ser 

inteiramente inadequado, “pois que esta diz respeito à realidade do já ocorrido, da realidade histórica”, 

também “pode revelar uma aproximação muito pouco recomendável com um passado que deixou marcas 

indeléveis no processo penal antigo, particularmente no sistema inquisitório da Idade Média”. Segundo o 

autor, o maior mal causado por tal ideal foi a disseminação de uma “cultura inquisitiva”, com a qual as 

mais diversas práticas probatórias foram legitimadas “pela nobreza de seus propósitos: a verdade”.88 

Com efeito, consoante consignado no capítulo anterior, a lógica inquisitorial, revelada no Manual 

dos Inquisidores, baseia-se no dogma da verdade absoluta – a verdade real –, cuja tentativa de consecução 

constitui pretexto hábil a legitimar todas as atrocidades antes mencionadas, forjando-se um processo que 

deixa a gestão da prova a cargo do juiz, o qual pode buscar o material probatório a seu alvedrio.89  

Logo, a teoria que prega ser a verdade real própria do processo penal não merece subsistir, uma 

vez que esta, sendo humanamente inatingível, não passa de uma “artimanha engendrada” no sistema 

inquisitório90, e nele mantida como instrumento de dominação e legitimação a justificar qualquer 

procedimento.91  

Por tais razões, parte da doutrina processual penal defende a superação da dicotomia verdade real 

versus verdade formal92, com a conseqüente assunção desta última também pelo processo penal 

contemporâneo, que, como é assente, deve observar os postulados do sistema acusatório. 

                                            
85 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. v. I. p. 37.  
Sinale-se que, após sustentar tal posicionamento, o autor pondera que, “mesmo na justiça penal, a procura e o encontro da 
verdade real, além de se fazerem com as naturais reservas oriundas da limitação e falibilidade humanas, submetem-se a certas 
restrições do próprio ordenamento jurídico que impedem tal busca” (Ibidem, p. 39). 
86 MITTERMAIER, C. J. A. Tratado da prova em matéria criminal. p. 66. 
87 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 42. 
88 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 281-282. 
89 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 520. 
90 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 512.  
91 THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais. p. 186. 
92 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. p. 36; e GRINOVER, Ada Pellegrini. A 
iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório. Revista brasileira de ciências criminais. p. 76. 



  
 

 

 

Nesse norte, Luigi Ferrajoli ensina que a verdade perseguida pelo sistema acusatório é aquela 

concebida como formal, a qual deve ser adquirida, como qualquer pesquisa empírica, “através do 

procedimento por prova e erro”, de forma que a principal garantia de sua consecução é “confiada à 

máxima exposição das hipóteses acusatórias à falsificação pela defesa, isto é, ao livre desenvolvimento do 

conflito entre as duas partes do processo”.93 Destarte, a verdade formal “não pretende ser a verdade”, não 

sendo obtida mediante indagações inquisitivas alheias ao objeto processual, condicionando-se em si 

mesma, pelo respeito aos procedimentos e às garantias da defesa.  

A partir disso, o jusfilósofo italiano define a verdade processual como uma verdade aproximada, 

caracterizada por ser “não definitiva, mas contingente, não absoluta, mas relativa ao estado dos 

conhecimentos e experiências levados a cabo na ordem das coisas de que se fala, de modo que, sempre, 

quando se afirma ‘a verdade’ de uma ou de várias proposições, a única coisa que se diz é que estas são 

(plausivelmente) verdadeiras pelo que sabemos sobre elas”.94  

Em que pese o notável avanço em se substituir a noção de verdade real pela de verdade formal, o 

fato é que a outrora nova concepção de verdade não ficou imune a críticas, cujo maior expoente foi, sem 

dúvida, o mestre Francesco Carnelutti, para quem “a verdade não é, e nem pode ser, senão uma só: aquela 

que eu, como outros, chamava de verdade formal, não é a verdade”, haja vista que “a verdade de uma 

coisa nos foge até que nós não possamos conhecer todas as outras coisas e, assim, não podemos conseguir 

senão um conhecimento parcial dessa coisa”. E sintetiza, com maestria, o genial jurista: “a verdade está 

no todo, não na parte; e o todo é demais para nós”.95 

Fundando-se nas lições de Carnelutti, Aury Lopes Jr. sustenta que a revelação da verdade, seja 

real ou processual, não pode ser erigida à função precípua do processo, na medida em que 

a verdade contém um excesso epistêmico, principalmente para o processo (melhor, para o ritual 
judiciário). Quando se argumenta que existe uma “verdade” da acusação, outra da defesa e, por 
fim, outra que brota da sentença, questiona-se: quantas “verdades” contrapostas podem conviver 
legitimamente no processo penal? E, mais, como admitir que a sentença seja uma “outra” verdade? 
Em suma, é verdade demais! Ou de menos, se pensarmos que, quando “tudo” é verdade, nada é 
verdade... 96 (Grifo do autor) 
 

O doutrinador evidencia, ainda, a existência de um “obstáculo temporal insuperável” para a 

consecução da verdade, consubstanciado no fato de o crime ser um fato histórico, cuja reconstituição 

depende dos signos do passado, da fantasia e da imaginação, o que faz com que o narrador (que, no 

processo, pode ser a testemunha, a vítima ou o próprio réu) “preencha os espaços em branco deixados na 

memória com as experiências verdadeiras, mas decorrentes de outros acontecimentos”.97 

                                            
93 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 488. 
94 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 42. 
95 CARNELUTTI, Francesco. Apud COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao verdade, dúvida e certeza de 
Francesco Carnelutti, para os operadores do direito. Revista da ESMAC: Escola superior da magistratura do Acre, Rio 
Branco, v. 1., p. 69-94, 1998. p. 71. 
96 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 519. 
97 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 518-519. 



  
 

 

 

Em virtude das lições aqui expendidas, não há como continuar insistindo na idéia de que as 

provas têm o condão de conduzir ao espírito humano a verdade, seja porque esta, encontrando-se “no 

todo”, não é apreensível pelo ser humano, seja porque a reconstrução dos fatos passados é sempre 

imperfeita. Entretanto, é indiscutível que o processo não pode prescindir das provas, de sorte que outra 

finalidade deve ser a elas atribuída. Examinemos, então, a segunda categoria antes aventada, 

consubstanciada na noção da certeza.  

De acordo com Mittermaier, a certeza é o “resultado de um exame consciencioso”, a partir do 

qual “os motivos afirmativos atingem um tal grau de preponderância que fazem desaparecer a dúvida e os 

motivos de acreditar na possibilidade negativa”, sendo, destarte, um “estado de espírito”.98 

No mesmo norte, Francesco Carnelutti observa que o termo certeza provém da palavra latina 

cernere, que pode ser traduzida como escolher, constatando que a certeza implica uma escolha. Disto, 

apregoa o jurista, emerge o valor – subjacente ao conceito de certeza – da dúvida, que é definida como “o 

contraste ou a incompatibilidade, não tanto entre dois juízos, quanto entre dois raciocínios”, expressões 

que se diferenciam, na medida em que “primeiro se julga e, depois, raciocina-se, e as razões fundadas nas 

provas são, propriamente, o meio para testar o juízo”.99 

Depreende-se, portanto, que o juiz, cujo estado inicial é de dúvida, elege, aprioristicamente, a 

versão dos fatos que se lhe afigura verdadeira, devendo, em momento posterior, testar o seu juízo 

hipotético diante das provas produzidas. Acaso este resulte positivo, o juiz crerá estar na “posse da 

verdade”, atingindo, então, o “estado” de certeza. 

Gustavo Badaró observa, contudo, que as provas, por se destinarem à reconstrução histórica dos 

acontecimentos, jamais permitirão ao juiz a obtenção de uma certeza absoluta, assim entendida aquela 

ocorrente no campo da lógica formal, mas tão-somente uma aproximação, maior ou menor, da certeza dos 

fatos.100 

De igual sorte, Franco Cordero assinala que a verificação fática operada pelas provas diz respeito 

“aos enunciados que não pertencem à esfera daquilo que é certamente verdadeiro ou daquilo que é 

certamente falso, e por isso se dizem prováveis”.101 

No mesmo sentido, Aury Lopes Jr. afirma que “com o atual nível de evolução da ciência, 

especialmente da física quântica, operou-se o ‘fim das certezas’”, sendo “chegado o momento de o direito 

reconhecer que a incerteza está tão arraigada nas diferentes dimensões da vida [...] que a discussão 

superou há muito o nível da ‘certeza’ para situar-se na ‘probabilidade’”, razão pela qual o doutrinador 

                                            
98 MITTERMAIER, C. J. A. Tratado da prova em matéria criminal. p. 55 e 121. 
99 CARNELUTTI, Francesco. Apud COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao verdade, dúvida e certeza de 
Francesco Carnelutti, para os operadores do direito. Revista da ESMAC: Escola superior da magistratura do Acre. p. 80-
81. 
100 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. p. 30-31. 
101 CORDERO, Franco. Procedura penale. p. 606 (tradução nossa). 



  
 

 

 

entende que a certeza, assim como a verdade, é excessiva. Diante disso, ele sustenta que a categoria 

jurídica da certeza é igualmente insatisfatória, trazendo à tona a noção do convencimento.102  

A concepção de prova como instrumento que tem por finalidade o convencimento (ou a 

convicção) do juiz não é recente na doutrina processual penal, tendo sido acolhida por muitos autores, 

que, todavia, nem sempre demonstraram preocupação em extremá-la das duas noções anteriores. 

De acordo com Pedro Aragoneses Alonso, a prova pode ser conceituada como a “actividad 

encaminada a conseguir el convencimiento psicológico del juez”.103  

Por sua vez, Aury Lopes Jr. apregoa que “as provas são os materiais que permitem a reconstrução 

histórica e sobre os quais recai a tarefa de verificação das hipóteses, com a finalidade de convencer o 

juiz”, o que consubstancia a “função persuasiva” daquelas. Em outras palavras, as partes buscam, através 

das provas, a captura psíquica do julgador, a fim de mantê-lo “em crença”. O doutrinador leciona que, ao 

longo do processo, o juiz constrói a sua versão do delito, motivo pelo qual a sentença por ele proferida ao 

final nada mais é do que um ato de crença, de fé, não tendo, portanto, a função de revelar a verdade, 

porque, no sistema acusatório, esta é contingencial, e não fundante. Assim, a legitimidade do poder 

contido na sentença decorre não de uma “(pseudo)verdade que nem sempre é possível de ser obtida”, mas 

sim da estrita observância das regras do devido processo penal ao longo do ritual judiciário. Nesse norte, 

o importante é “o convencimento formado a partir do que está e ingressou legalmente no processo [...] 

regido pelo sistema acusatório, devidamente evidenciado pela motivação da sentença”.104 

Diante de todo o exposto, constata-se que, dentre as três alternativas de concepção de prova 

suscitadas pela doutrina, indubitavelmente a que mais se distancia dos ditames do sistema acusatório é 

aquela que vincula o instituto probatório a verdade. Com efeito, a idéia da “verdade material” é, na 

realidade, um mito cunhado no sistema inquisitório com o objetivo de legitimar, a qualquer custo, a 

condenação do imputado, que é visto como mero objeto de investigação, o que não se coaduna com o 

sistema acusatório, no qual o acusado é considerado sujeito de direitos, de forma que o julgador deve 

“aceitar que condenação ou absolvição são equivalentes axiológicos para o resultado do processo”.105 

Igualmente insuficiente é a noção de “verdade formal”, uma vez que a verdade, estando “no todo” – como 

ensinou Carnelutti –, não comporta adjetivações, sendo una e inalcançável pelo juiz no processo. 

De outra banda, a compreensão da prova como instrumento destinado a incutir a certeza no 

espírito do julgador, embora não possa ser considerada inadequada, traz o inconveniente de ter de se fazer 

acompanhar da justificativa no sentido de que não se trata da certeza científica, própria das ciências 

                                            
102 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 517 e 521. 
103 ARAGONESES ALONSO, Pedro. Instituciones de derecho procesal penal. Madrid: Rubi, 1981. p. 283. O autor alude a 
três posições doutrinárias quanto à conceituação de prova: a primeira define a prova como atividade que se propõe a 
demonstrar a existência ou inexistência de um feito; a segunda a concebe como um simples mecanismo de fixação formal dos 
feitos alegados no processo; e a terceira considera a prova como atividade encaminhada a conseguir o convencimento 
psicológico do juiz ou do Tribunal. Aragoneses filia-se a esta última orientação por entender que a demonstração da existência 
de um feito “no es prácticamente posible” e que a fixação formal dos feitos alegados no processo, que pode ser um conceito 
válido para o processo civil, não o é para o processo penal. 
104 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional., p. 521-523. 



  
 

 

 

lógicas, mas sim de uma certeza “subjetiva”106, pois, do contrário, isto é, admitindo-se que as provas se 

destinassem a revelar uma “certeza absoluta”, incorrer-se-ia no mesmo problema inerente à verdade real.  

Por tais razões, reputamos que a concepção que mais se compatibiliza com o sistema acusatório é 

a que aponta o convencimento do julgador, e a correlata noção de convicção, como escopo da prova. 

Desse modo, fundando-nos nas lições de Aury Lopes Jr., podemos conceituar a prova como o modo de 

construção do convencimento cuja finalidade é possibilitar a formação da convicção do julgador.107 

 

2.2 A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA 

Dado que, no sistema acusatório, a função da prova vincula-se à formação do convencimento, 

tem-se que a atividade exercida pelo julgador no processo é, eminentemente, recognitiva, pois “a um juiz 

com jurisdição que não sabe, mas que precisa saber, dá-se a missão de dizer o direito no caso concreto”108 

Esse é o motivo pelo qual é lícito afirmar que “o juiz foi ontologicamente concebido para ser um 

‘ignorante’”, porquanto ele ignora os fatos e as provas, necessitando de “alguém que tenha conhecimento 

do ocorrido (cognitio) para lhe permitir a re-cognitio”, o que é “fundamental para a estrutura do processo 

acusatório”.109  

Assim, entre o conhecimento do julgador acerca do caso concreto (cognitio) e a sentença – 

resultado de seu convencimento –, é necessário que exista “um conjunto de atos preordenados a um fim” 

110, que configura a instrução, comumente adjetivada de probatória. Destarte, instruir “corresponde à 

tarefa de recolher as provas que permitam uma aproximação do fato histórico”.111 Nesse contexto, a 

instrução tem por escopo “sanar a ignorância” 112, possibilitando a recognição. 

A instrução probatória é, portanto, “o conjunto de atos que têm por objeto recolher as provas com 

que deve ser decidido o litígio”.113 

Impende observar que a recognição, operada pela instrução, não há, evidentemente, de ser 

ilimitada, encontrando restrições nos direitos e garantias fundamentais do acusado, indispensáveis à 

conformação do sistema acusatório e do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, Jacinto Coutinho 

explica que 

Instrução e recognição, por outro lado, cumprem, além da função jurídica, outra, de natureza 
política e vital, ou seja, de permitir que tudo seja feito conforme o devido processo legal (art. 5º, 
LV, CF), fator imprescindível à democratização. Instruir, então, pelo conhecimento do fato, tem 

                                                                                                                                                         
105 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 489. 
106 MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal. p. 25. 
107 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 482. 
108 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao verdade, dúvida e certeza de Francesco Carnelutti, para os operadores 
do direito. Revista da ESMAC: Escola superior da magistratura do Acre. p. 73. 
109 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 510 e 518. 
110 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao verdade, dúvida e certeza de Francesco Carnelutti, para os operadores 
do direito. Revista da ESMAC: Escola superior da magistratura do Acre. p. 73. 
111 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 483. 
112 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao verdade, dúvida e certeza de Francesco Carnelutti, para os operadores 
do direito. Revista da ESMAC: Escola superior da magistratura do Acre. p. 73. 
113 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2. ed. rev. e atual. Campinas: Millennium, 2000. v. 
II. p. 326.  



  
 

 

 

um preço a ser pago pela democracia (não avançar nos direitos e garantias individuais), mas que há 
de ser pago a qualquer custo, sob pena de continuarmos, em alguns pontos, sob a égide da 
barbárie, em verdadeiro estado de natureza. [...] E aqui, como parece óbvio, o garante pode ser 
qualquer operador jurídico, mas ao juiz, em particular, está reservado um papel de destaque, de 
suma importância. Afinal, a instrução é basicamente para ele; e dele deve partir o limite que a 
sociedade estabelece à busca do conhecimento do fato.114 
 

Em sua tarefa recognitiva, afirma-se que o juiz assemelha-se ao historiador, visto que ambos 

procuram reconstruir, no presente, acontecimentos ocorridos no passado, com o auxílio das provas. 

Entretanto, ao contrário do historiador, o juiz encontra-se vinculado ao objeto das postulações alheias, e 

sua atuação é disciplinada por regras legais relativas a obtenção, admissão, produção e avaliação dos 

elementos probatórios, não podendo, tal como aquele, utilizar-se de seus conhecimentos privados e 

impressões pessoais neste mister.115 

A instrução probatória submete-se, destarte, a um procedimento específico, que se divide em 

quatro momentos, costumeiramente chamados “momentos da prova”, a saber: propositura ou postulação, 

admissão, produção e valoração.116 Assim, inicialmente, há a postulação das provas pelas partes, 

seguindo-se o exame de admissão pelo juiz, que deve verificar, inclusive, a pertinência e relevância das 

diligências requeridas, “porque no processo não devem ser praticados atos inúteis”.117 Depois, ocorre a 

produção das provas, à qual é facultado às partes participar e assistir, em observância ao princípio do 

contraditório, e, finalmente, a valoração daquelas, que se dá na sentença.118 

Como se vê, é intensa a atuação do juiz na instrução probatória, haja vista ser ele o seu principal 

destinatário e garantidor. É neste sentido que se alude à atuação instrutória do juiz, significando que o 

órgão judicial é sujeito indispensável à instrução, porquanto, além de ser o responsável pela avaliação do 

material nela colhido, também tem o dever de impedir eventuais violações a direitos e garantias 

fundamentais, limite intransponível à função recognitiva do processo. Atuação instrutória não se 

confunde, portanto, com iniciativa instrutória. 

Ao revés, a iniciativa instrutória diz com os chamados poderes instrutórios do juiz, aos quais a 

doutrina se refere como a faculdade de o juiz buscar o material probatório de oficio119, procedendo, assim, 

a diligências não requeridas pelas partes, o que implica a supressão do primeiro dos momentos das provas 

– a postulação. A controvérsia em torno da licitude de tal prática no sistema acusatório configura o ponto 

                                            
114 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao verdade, dúvida e certeza de Francesco Carnelutti, para os operadores 
do direito. Revista da ESMAC: Escola superior da magistratura do Acre. p. 73. 
115 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 44-
45. 
116 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 503. 
Vicente Greco Filho refere-se a apenas três momentos, não incluindo a valoração das provas entre eles (GRECO FILHO, 
Vicente. Manual de processo penal. p. 207). 
117 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. p. 207. No mesmo sentido, Paulo Rangel assinala que cabe ao juiz 
indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (RANGEL, Paulo. Direito processual penal. p. 53). 
118 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 503. 
119 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. p. 113; GRINOVER, Ada Pellegrini. A 
iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório. Revista brasileira de ciências criminais. p. 72; LOPES JR., Aury. 
Introdução crítica ao processo penal. p. 172; ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no 
processo penal. p. 71. 



  
 

 

 

central da gestão da prova, demandando, por isso, exame mais aprofundado, que passaremos a 

desenvolver. 

 

2.3 O PROBLEMA DOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ 

Sendo a gestão da prova o ponto sobre o qual radica o núcleo fundante dos sistemas processuais 

penais, não há dúvidas de que a atribuição de uma ampla e irrestrita iniciativa instrutória ao julgador é 

incompatível com o sistema acusatório. Entretanto, ainda há, inclusive na recente doutrina processual 

penal, quem defenda o cabimento dos poderes instrutórios do juiz – de maneira limitada ou subsidiária –, 

em contraposição à corrente que os inadmite por completo, por entender que, em qualquer hipótese, a 

produção probatória de ofício confere ao juiz a posição de gestor da prova, condição impensável em um 

processo penal acusatório. 

Observa-se que os defensores dos poderes instrutórios do julgador estabelecem uma vinculação 

entre a produção probatória oficial e o intento de promoção da igualdade substancial entre os litigantes, 

que seria viabilizada pelo comportamento mais atuante do juiz ao longo da marcha processual. Outro 

argumento corrente é o de que a iniciativa instrutória não afrontaria a preservação da imparcialidade, uma 

vez que o juiz, ao empreender as diligências que entenda necessárias ao deslinde da causa, não conhece, 

de antemão, o resultado que a prova a ser produzida trará, nem tem como saber a qual das partes ela 

beneficiará.120 Ademais, os poderes instrutórios do juiz justificar-se-iam em razão do interesse público 

envolvido nas demandas penais, o que impede o magistrado de se contentar com eventual deficiência da 

atuação instrutória desenvolvida pelos sujeitos parciais, obrigando-o a envidar esforços com o escopo de 

chegar o mais próximo possível da “verdade” ou do “acertamento fático” da conduta delituosa. 

De outro lado, os doutrinadores contrários à iniciativa instrutória do julgador associam-na à 

tradição inquisitória, especialmente ao seu dogma de verdade absoluta, que autoriza o magistrado a 

ultrapassar as restrições formais que o diferenciam das partes e a atuar “exaustivamente na instrução”, 

razão pela qual os limites à atuação oficial são vistos como “obstáculos incômodos que devem ser 

transpostos em nome do ideal de verdade (vontade de verdade)”.121 Argumenta-se, ainda, que a 

determinação probatória ex officio ocorre quando o julgador não está convencido, hipótese em que a 

solução imperativa seria a absolvição do réu, de sorte que tal conduta atentaria contra a imparcialidade, 

criando um desequilíbrio entre as partes.122   

                                            
120 De acordo com Ada Pelegrini Grinover, “a iniciativa oficial no campo da prova, por outro lado, não embaça a 
imparcialidade do juiz”, pois “quando este determina que se produza uma prova não requerida pelas partes [...] ainda não 
conhece o resultado que essa prova trará ao processo, nem sabe qual a parte que será favorecida por sua produção” 
(GRINOVER, Ada Pelegrini. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal acusatório. Revista brasileira de ciências 
criminais. p. 74).  
No mesmo sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. p. 119-120; MOREIRA, 
José Carlos Barbosa. Os poderes do juiz na direção e na instrução do processo.  Temas de direito processual: quarta série. p. 
48; ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. p. 143-144. 
121 CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. p. 74-76. 
122 Nesse sentido: LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 520; PRADO, Geraldo. 
Sistema acusatório. p. 141; GIACOMOLLI, Nereu José. Atividade do juiz criminal frente à Constituição: Deveres e limites 



  
 

 

 

Constata-se que a problemática atinente aos poderes instrutórios do juiz relaciona-se diretamente a 

quatro princípios processuais – acusatório, presunção de inocência, e o seu consectário in dubio pro reo, e 

imparcialidade judicial –, cuja análise é imprescindível para que se possa esclarecer os contornos da 

gestão da prova no sistema acusatório.  

 

2.3.1 Princípios relacionados 

 

2.3.1.1 Princípio acusatório 

Princípio acusatório é a expressão utilizada pela maioria da doutrina para designar o princípio 

informador do sistema acusatório. Destarte, a atribuição de tal qualificação a um sistema processual penal 

exige a rigorosa observância dos comandos emanados pelo princípio em análise. 

Ainda que já tenhamos identificado que o ponto sobre o qual radica o núcleo fundante dos 

sistemas processuais penais seja a gestão da prova – à qual, por conseqüência, devem se dirigir os 

princípios informadores daqueles –, faz-se mister examinar agora, em face dos argumentos acima 

expostos, as limitações impostas pelo princípio acusatório aos poderes instrutórios do juiz no sistema por 

ele informado. 

Relativamente à sua origem, James Goldschmidt leciona que o princípio acusatório resultou da 

transformação do “princípio actorio”, o qual, ainda no direito antigo, relacionava-se à impossibilidade da 

iniciação do procedimento e do recolhimento do material processual de ofício pelo Tribunal criminal.123 

A conformação atual do princípio em tela compreende contornos bastante similares, haja vista que, como 

assinala Geraldo Prado, “o princípio acusatório repercute no estatuto judicial, conferindo ao magistrado 

reserva da função jurisdicional”.124  

Calha observar, porém, que, na esteira do pensamento de Luigi Ferrajoli125, esta reserva de função 

não se esgota na mera inércia inicial quando da instauração do processo, exigindo, também, que o juiz se 

mantenha em uma posição essencial de distanciamento em relação às partes em causa durante todo o 

procedimento, bem como que o ônus da prova recaia exclusivamente sobre a acusação.126 Assim, é lícito 

afirmar que “a exigência de um juiz sem poderes de iniciativa na formação da prova e que se mantenha 

eqüidistante das partes é um pilar fundamental do princípio acusatório”.127 

Dessa forma, em um sistema informado por tal princípio, o papel do juiz é de um “espectador, 

dedicado acima de tudo à valoração objetiva e imparcial dos fatos, e, portanto, mais prudente que 

                                                                                                                                                         

em face do princípio acusatório. In: GAUER, Ruth Maria Chittó (coord.). Sistema penal e violência. p. 224; THUMS, 
Gilberto. Sistemas processuais penais. p. 282. 
123 GOLDSCHMIDT, James. Princípios gerais do processo penal. Belo Horizonte: Líder, 2002. p. 72. 
124 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 135. 
125 V. Capítulo 1, item 1.5. 
126 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 455.  
127 THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais. p. 238. 



  
 

 

 

sapiente”, de sorte que a ele devem ser absolutamente vedadas as funções postulantes.128 Logo, a 

interposição de solicitações e o recolhimento do material probatório devem ser confiados àqueles que, por 

perseguirem interesses opostos, são representados como partes, desincumbindo-se dessa tarefa o juiz, que 

deve se limitar a decidir, garantindo a preservação da sua imparcialidade.129 

Por esse motivo, não se pode concordar com assertivas no sentido de que “basta que o juiz – que 

deve ter apenas a função de julgar – possa determinar a realização de provas, que, embora não requeridas 

pelas partes, sejam relevantes para a reconstrução dos fatos”130, porquanto o magistrado que ordena a 

produção de material probatório não suscitado nos autos não se detém, apenas, à sua atividade de 

julgamento, mas, ao contrário, acaba por invadir o espaço destinado às partes, às quais cabe a tarefa de 

requerer as provas que entendam necessárias. Vale dizer, o juiz que procede a diligências instrutórias não 

requeridas pelas partes abandona a posição de afastamento imposta pelo princípio acusatório, 

extrapolando os limites da reserva da função jurisdicional. 

A estrutura processual regida pelo princípio acusatório apresenta os inconvenientes de ter de se 

resignar “às conseqüências de uma atividade incompleta das partes” e “de reconhecer também o material 

defeituoso como base da decisão”, os quais, evidentemente, podem ser combatidos mediante a instituição 

da advocacia e do Ministério Público.131 É a estes sujeitos parciais, portanto, que deve competir a 

iniciativa instrutória no processo, e não ao juiz, até porque carece de sentido conceber a existência de um 

órgão acusatório, público e bem estruturado, incumbido unicamente da propositura da ação penal, 

deixando, depois, a impulsão do feito a cargo do magistrado132, consoante observa José Frederico 

Marques: 

[...] se temos um Ministério Público adestrado e bem constituído, não se compreende que ele 
figure no processo como quinta roda do carro, ali permanecendo em posição secundária ou 
simplesmente decorativa. Os interesses da repressão ao crime, ele os encarna, não só para 
movimentar inicialmente a ação penal, como ainda para atuar, com energia e dinamismo, durante a 
instrução e demais fases do processo.133 
 

Diante disso, verifica-se que o magistrado que desenvolve, ainda que subsidiariamente, poderes 

instrutórios excede os limites da função processual reservada a si, exercendo tarefas postulantes que não 

lhe competem, em manifesto desrespeito ao princípio acusatório. Logo, forçoso é reconhecer a absoluta 

impossibilidade de atribuição de poderes instrutórios ao juiz em um sistema qualificado como acusatório, 

porquanto é patente que este não pode existir onde não se observe seu princípio informador, que 

conforma seu núcleo fundante. 

 

                                            
128 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 488. 
129 GOLDSCHMIDT, James. Princípios gerais do processo penal. p. 73. 
130 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. p. 119. 
131 GOLDSCHMIDT, James. Princípios gerais do processo penal. p. 73-74.  
132 Nesse norte, é a lição de Gilberto Thums, segundo o qual, “é inconcebível que num Estado Democrático de Direito, onde há 
um órgão oficial, a quem são atribuídas funções de extraordinária relevância, na fiscalização do cumprimento das leis, tenha de 
haver outro órgão oficial coadjuvante para a produção da prova” (THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais. p. 283). 
133 MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. v. II. p. 344.  



  
 

 

 

2.3.1.2 Presunção de inocência e “in dubio pro reo” 

A presunção de inocência impera desde os primórdios do processo acusatório, configurando um 

“componente basilar de um modelo processual penal que queira ser respeitador da dignidade e dos 

direitos essenciais da pessoa humana”.134 

A essa presunção é atribuído duplo significado, uma vez que ela atua, de um lado, como “regra de 

tratamento do imputado, que exclui ou ao menos restringe ao máximo a limitação da liberdade pessoal”, 

e, de outro, como “regra de juízo, que impõe o ônus da prova à acusação, além da absolvição em caso de 

dúvida”.135 Para os fins do presente estudo, interessa considerar a segunda acepção da presunção de 

inocência, que, impondo a necessidade de eliminação de qualquer dúvida razoável à prolação de uma 

sentença penal condenatória, vincula-se intimamente ao princípio in dubio pro reo136, expressando que, 

na dúvida, deve o juiz absolver o acusado.137 Ambos os princípios são referenciados pelo critério do favor 

rei, que constitui “uma limitação do modelo de direito penal mínimo informada pela certeza e pela 

razão”.138 

Como ensina Aury Lopes Jr., o fato de o imputado ser presumidamente inocente faz com que ele 

seja desincumbido da obrigação de provar, uma vez que a referida presunção “deve ser destruída pelo 

acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) tenha qualquer dever de contribuir nessa desconstrução”. 

Destarte, no processo penal, “é ao Ministério Público que cabe o ônus substancial da prova, no sentido de 

que deve provar a presença de todos os elementos de fato sobre os quais se funda a pretensão punitiva e 

também a inexistência de qualquer elemento que obste o surgimento dessa mesma pretensão” 139, não 

havendo falar em repartição do ônus de prova, ou “de cargas probatórias”, já que “a carga da prova está 

inteiramente nas mãos do acusador”.140 

Logo, não se pode, por analogia, transpor ao processo penal as regras atinentes à distribuição do 

ônus da prova aplicáveis ao direito processual civil, porquanto, “ao narrar o fato criminoso com todas as 

circunstâncias, o acusador está afirmando que foi cometido um fato típico, antijurídico e culpável”, 

devendo demonstrar cabalmente a existência destes três elementos, razão pela qual a alegação de causas 

de justificação não tem o condão de inverter o ônus (ou a carga) da prova. Caso se admitisse a aventada 

interpretação analógica, seríamos obrigados a reconhecer que a presunção de inocência só prevaleceria 

“se o réu se calasse por completo, nada dizendo”, não vigorando se aquele, “monossilabicamente, 

                                            
134 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. p. 280 e 283-284. 
135 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 442. 
136 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. p. 285. 
137 GOMES, Luís Flávio. Estudos de direito penal e processo penal. p. 101. 
138 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 84. 
139 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Significados da presunção de inocência. In: COSTA, José de Faria et alli (coord.). 
Direito penal especial, processo penal e direitos fundamentais. p. 326. 
140 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 495.  



  
 

 

 

alegasse uma excludente de ilicitude ou culpabilidade”, com o que o ônus da prova seria invertido, o que 

configuraria, no mínimo, “uma situação inusitada”.141 

À luz dos princípios em análise, o réu apenas tem a faculdade de negar os fatos que lhe são 

imputados, mas sequer necessita fazê-lo, porquanto a não impugnação ou “mesmo a confissão não leva a 

presumi-los como verdadeiros”. Ademais, “ao réu sempre se atribuirá o benefício da dúvida”, porque a 

existência desta quando da prolação da sentença revela que “a acusação não logrou convencer o órgão 

jurisdicional de que o acusado praticou uma infração penal (tipicidade, ilicitude e culpabilidade)” 142, não 

tendo se liberado de sua carga probatória. Consoante leciona Luigi Ferrajoli,  

se a acusação tem o ônus de descobrir hipóteses e provas e a defesa tem o direito de contraditar 
com contra-hipóteses e contraprovas, o juiz, cujos hábitos profissionais são a imparcialidade e a 
dúvida, tem a tarefa de ensaiar todas as hipóteses, aceitando a acusatória só se estiver provada e 
não a aceitando, conforme o critério pragmático do favor rei, não só se resultar desmentida, mas 
também se não forem desmentidas todas as hipóteses em conflito com ela.143 
 

Como se percebe, a incumbência da acusação não se restringe à demonstração dos fatos alegados 

contra o réu, exigindo-se também que a prova apresentada seja “segura e induvidosa, pelo que tanto a 

ausência de provas como a dúvida gerada no espírito do juiz pelas provas produzidas no processo devem 

levar à absolvição”.144 Não cumprindo com o dever de convencer o juiz acerca da autoria e da 

materialidade da infração, a acusação não poderá ver acolhida sua pretensão, impondo-se a absolvição do 

réu.145 

Se a prova for insuficiente para convencer o magistrado sobre a procedência da hipótese 

acusatória, caberá a ele absolver o acusado, e não diligenciar na obtenção de novas provas.146 Os poderes 

instrutórios do juiz, nesse contexto, só podem se destinar a favorecer a acusação, haja vista que, para a 

absolvição, não há a necessidade de qualquer prova. Assim, tendo em conta que, no sistema acusatório, o 

imputado é considerado sujeito de direitos, fazendo jus à garantia da presunção de inocência, mostra-se 

inconcebível admitir a iniciativa probatória judicial. 

 

2.3.1.3 Imparcialidade 

A imparcialidade é considerada condição sine qua non ao legítimo exercício da função 

jurisdicional147, correspondendo à posição de terceiro que o Estado-juiz, ao atuar como órgão supra-

ordenado às partes, deve ocupar no processo.148 Nesse sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni leciona que: 

                                            
141 MIRZA, Flavio. O ônus da prova no direito processual penal, à luz dos princípios da presunção de inocência e do in dubio 
pro reo. Revista dialética de direito processual. São Paulo, n. 4, p. 42-54, 2003. p. 52 e 48. 
142 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. p. 212 e 213. 
143 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. p. 122. 
144 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Significados da presunção de inocência. In: COSTA, José de Faria et alli (coord.). 
Direito penal especial, processo penal e direitos fundamentais. p. 322. 
145 LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. p. 496. 
146 THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais. p. 240. 
147 MOREIRA, José Carlos Barbosa.Reflexões sobre a imparcialidade do juiz. In: Temas de direito processual: sétima série. 
São Paulo: Saraiva, 2001. p. 19. 
148 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 84. 



  
 

 

 

A jurisdição não existe se não for imparcial. Isto deve ser devidamente esclarecido: não se trata de 
que a jurisdição possa ou não ser imparcial e se não o for não cumpra eficazmente sua função, mas 
que sem imparcialidade não há jurisdição. A imparcialidade é a essência da jurisdicionalidade e 
não seu acidente. 
[...] 
Aquele que não se situa como terceiro “supra” ou “inter” partes, não é juiz.149 
 

No âmbito criminal, “a imparcialidade guarda estreita relação com o sistema acusatório”150, haja 

vista que este exige tanto a separação das funções acusatória e decisória, como, sobretudo, a posição de 

eqüidistância do juiz em relação às partes. 

Consoante o entendimento sufragado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), a 

imparcialidade pode ser subdividida em duas categorias: subjetiva, representada pela convicção pessoal 

do juiz diante de um caso específico, e, por isso, sempre presumida, até demonstração em sentido 

contrário; e objetiva, concernente à necessidade de existência de garantias hábeis a dissipar qualquer 

dúvida razoável que possa pairar sobre a posição imparcial do juiz ao longo do processo.151 Isto significa 

que não basta ao juiz estar subjetivamente protegido, sendo preciso também que ele se encontre em uma 

situação objetivamente, isto é, visivelmente, imparcial, porquanto a inobservância de qualquer destes 

aspectos acarreta “a desconfiança e a incerteza na comunidade e nas suas instituições”.152  

À luz de tal diferenciação, a Corte Européia reconheceu que a concentração das funções de 

investigar e decidir nas mãos do julgador fere as perspectivas de que o acusado seja submetido a um juiz 

objetivamente imparcial, violando o artigo 6.1 da Convenção Européia para a Proteção dos Direitos 

Humanos e das Liberdades Fundamentais, de 1950, no qual está prevista a garantia da imparcialidade do 

juiz.153 

Inspirado nos julgados do TEDH, o Tribunal Constitucional espanhol, na Sentença 145/88, 

decidiu que o juiz que conduzira a instrução preliminar do processo não poderia julgar o caso, por atentar 

contra o aspecto objetivo da imparcialidade, tendo em vista que, 

ainda que a investigação preliminar suponha uma investigação objetiva sobre o fato (consignar e 
apreciar as circunstâncias tanto adversas como favoráveis ao sujeito passivo), o contato direto com 
o sujeito passivo e com os fatos pode provocar no ânimo do juiz-instrutor uma série de pré-juízos e 
impressões a favor ou em contra do imputado, influenciando no momento de sentenciar. 
Destaca o Tribunal uma fundada preocupação com a aparência de imparcialidade que o julgador 
deve transmitir para os submetidos à administração da justiça, pois ainda que não se produza o 
pré-juízo, é difícil evitar a impressão de que o juiz (instrutor) não julga com pleno alheamento. 
Isso afeta negativamente a confiança que os Tribunais de uma sociedade democrática devem 
inspirar nos justiçáveis, especialmente na esfera penal. 
Dessa forma, atualmente, existe uma presunção absoluta de parcialidade do juiz-instrutor, que 
lhe impede de julgar o processo que tenha instruído. (Grifos do autor)154 
 

                                            
149 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder judiciário: crise, acertos e desacertos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 86 
e 91. 
150 POZZEBON, Fabrício Dreyer de Avila. A imparcialidade do juiz no processo penal brasileiro. Revista da AJURIS: 
Associação dos juízes do Rio Grande do Sul. p. 168. 
151 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 86; ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa 
instrutória do juiz no processo penal. p. 141. 
152 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 86. 
153 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. p. 141. 
154 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 87.  



  
 

 

 

Embora as mencionadas decisões digam respeito à fase da investigação preliminar judicial155 – 

inexistente em nosso país, onde a investigação anterior ao processo é, em regra, presidida por uma 

autoridade policial –, o entendimento é perfeitamente aplicável à instrução probatória processual, haja 

vista que tanto os poderes investigatórios exercidos na fase pré-processual, como os poderes instrutórios 

desenvolvidos no processo afrontam a imparcialidade do juiz.156 Ou seja, o juiz que busca provas de 

ofício não aparenta aos jurisdicionados a necessária posição de eqüidistância que lhe é exigida, violando, 

no mínimo, o aspecto objetivo da imparcialidade, que, por força de presunção absoluta, independe de 

qualquer comprovação. 

Esta presunção de parcialidade é plenamente justificada, porquanto “crer na imparcialidade de 

quem está totalmente absorvido pelo labor investigador é o que J. Goldschmidt denomina de erro 

psicológico. Foi essa incompatibilidade psicológica que levou ao descrédito do modelo inquisitório”.157 

Acerca de tal questão, oportuno é o magistério de Franco Cordero: 

A solidão na qual os inquisidores trabalham, jamais expostos ao contraditório, fora dos grilhões da 
dialética, pode ser que ajude no trabalho policial, mas desenvolve quadros mentais paranóicos. 
Chamemo-los ‘primado das hipóteses sobre os fatos’: quem investiga segue uma delas, às vezes 
com os olhos fechados; nada a garante mais fundada em relação às alternativas possíveis, nem esse 
mister estimula, cautelarmente, a autocrítica; assim como todas as cartas do jogo estão na sua mão 
e é ele que as coloca sobre a mesa, aponta na direção da ‘sua’ hipótese. 158 (Grifo nosso) 
 

Ademais, não se pode olvidar da já analisada aplicação probatória do princípio da presunção de 

inocência, consubstanciada no princípio do in dubio pro reo, que determina a absolvição do acusado em 

caso de dúvida judicial, de sorte que os poderes instrutórios do juiz só poderiam se destinar a introduzir 

provas tendentes à condenação, o que é inadmissível em um sistema acusatório. Logo, o argumento de 

que o juiz, ao proceder a diligências instrutórias de ofício, desconhece o resultado que a prova trará, se é 

aceitável no processo civil, não o é no processo penal, em que, à luz dos mencionados princípios, a 

absolvição em caso de dúvida é imperativa. 

Em face do exposto, constata-se que o juiz, ao exercer poderes instrutórios, torna-se o gestor da 

prova, fundando, assim, um sistema inquisitório.159 Desta feita, no sistema acusatório, em que a prova é 

concebida como instrumento destinado ao convencimento do julgador, a atuação instrutória do juiz deve 

se limitar às funções de garantidor e de destinatário da instrução, sendo-lhe absolutamente vedada 

qualquer iniciativa probatória. 

Assentadas as premissas, torna-se possível identificar, a partir do exame das disposições ordinárias 

e constitucionais, qual o sistema processual penal consagrado em nosso país, tendo em vista que a 

atribuição de poderes instrutórios ao julgador é o critério diferenciador entre os sistemas inquisitório e 

                                            
155 A respeito do assunto, consultar LOPES JR., Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 70-84. 
156 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 84-85. 
157 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 89. 
158 CORDERO, Franco. Apud COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao verdade, dúvida e certeza de Francesco 
Carnelutti, para os operadores do direito. Revista da ESMAC: Escola superior da magistratura do Acre. p. 83. 
159 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 84. 



  
 

 

 

acusatório. Para tanto, faz-se mister analisar as disposições do Código de Processo Penal atinentes à 

atuação instrutória do juiz, as quais serão, em seguida, confrontadas com os preceitos emanados pela 

Constituição Federal, a fim de demonstrar a incompatibilidade entre os dois diplomas legislativos e as 

conseqüências daí advindas. 

 

3 A ATUAÇÃO INSTRUTÓRIA DO JUIZ NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO 

  

3.1.1 O sistema do Código de Processo Penal de 1941 

Se é indubitável que “a estrutura do processo penal de uma nação não é mais do que o termômetro 

dos elementos corporativos ou autoritários da sua Constituição”160, não se pode negar que as regras 

processuais penais são “o complemento das leis constitucionais”, razão pela qual “as formalidades do 

processo são as atualidades das garantias constitucionais”.161 Assim, o exame do sistema adotado pelo 

Código de Processo Penal demanda a prévia identificação do momento político-constitucional em que foi 

publicado este diploma legislativo. 

O vigente estatuto processual penal foi lançado ao mundo jurídico sob a égide da “Constituição 

dos Estados Unidos do Brasil” de 1937, outorgada por Getúlio Vargas no momento subseqüente à 

dissolução da Câmara e do Senado Federais e da revogação da Carta de 1934, implementando-se, dessa 

forma, a nova ordem denominada “Estado Novo”. O Presidente “fundamentou o golpe deitando 

proclamações ao povo brasileiro”, aludindo às “novas formações partidárias” surgidas em todo o mundo, 

que, “por sua própria natureza refratária aos processos democráticos”, ofereciam “perigo imediato para as 

instituições”, motivo pelo qual se exigia, “de maneira urgente e proporcional à virulência dos 

antagonismos, o reforço do poder central”.162 Getúlio prometeu plebiscito para aprová-lo, mas nunca o 

convocou, instituindo “pura e simplesmente a ditadura”, “com todo o Poder Executivo e Legislativo 

concentrado nas mãos do Presidente da República, que legislava por via de decretos-leis que ele próprio 

depois aplicava”.163 

O Código de Processo Penal não fugiu à regra, tendo sido publicado mediante o Decreto-Lei 

presidencial nº 3.689 de três de outubro de 1941, em meio a um contexto fortemente marcado pela 

crescente centralização política e pelo triunfo dos ideais autoritários em nosso país.164 Nitidamente 

inspirado no Código de Processo Penal italiano de 1930 – concebido, em pleno regime fascista, por 

                                            
160 GOLDSCHMIDT, James. Princípios gerais do processo penal. p. 71. 
161 ALMEIDA JR., João Mendes de. O processo criminal brasileiro. v. II. p. 23. 
162 Citado por SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros. 
2000. p. 84. 
163 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. p. 85. 
164 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. p. 173. 



  
 

 

 

Vicenzo Manzini e por Alfredo Rocco, Ministro da Justiça do governo Mussolini165 –, o Código, como 

fiel complemento dos elementos autoritários da Constituição vigente, encarnou com propriedade a 

ideologia de repressão social da ditadura Vargas, o que resta patente em sua Exposição de Motivos, de 

autoria do Ministro Francisco Campos. 

Dentre as medidas adotadas pelo então novo Código de Processo Penal, Francisco Campos 

elencou a restrição da “aplicação do in dubio pro reo”166, o que efetivamente foi levado a cabo na 

segunda parte do artigo 156, que, em sua redação originária, dispunha: “A prova da alegação incumbirá a 

quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, 

diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”. Além desta “norma geral”, o diploma legislativo 

contém, ainda, outros dispositivos, que, autorizando o juiz a proceder a diligências probatórias sem 

provocação das partes, a reiteram, tais como os artigos 168, 196, 209, 234 e 242.167 

Dessa forma, a faculdade instrutória conferida ao juiz pelo artigo 156 é “um resquício 

inquisitorial, forjado na concepção de presunção de culpabilidade”168, a qual, embora não tenha sido 

expressamente consagrada pelo Código, foi por ele adotada, o que se infere da própria Exposição de 

Motivos que o antecede, que, ao aludir a “criminosos” ou “os que delinqüem”, deixa entrever a orientação 

no sentido de que os indivíduos submetidos ao processo são presumidamente culpados. 

Ademais, tendo em conta que o critério diferenciador entre os sistemas acusatório e inquisitório é 

a gestão da prova, constata-se que “dispositivos que atribuam ao juiz poderes instrutórios, como o 

famigerado art. 156 do CPP, externam a adoção do princípio inquisitivo, que funda um sistema 

inquisitório, pois representam uma quebra da igualdade, do contraditório, da própria estrutura dialética do 

processo”.169 

Assim, ao contrário do que se afirma majoritariamente, o princípio inquisitivo não impera apenas 

na primeira etapa do processo penal brasileiro, mas também em sua fase processual propriamente dita, 

porquanto, malgrado se consagrem algumas notas do processo acusatório (v.g., o direito de defesa), “a 

gestão da prova está, primordialmente, nas mãos do juiz”, o que por si só basta para que se considere que 

o sistema estruturado pelo Código de Processo Penal pátrio é, em sua essência, inquisitório.170   

 

3.1.2 A consagração do sistema acusatório pela Constituição Federal de 1988 

                                            
165 GIACOMOLLI, Nereu José. Reformas (?) do processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 7. 
166 BRASIL. Exposição de motivos do Código de Processo Penal. Lex: Código Penal, Código de Processo Penal e Constituição 
Federal. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 302. 
167 HAMILTON, Sergio Demoro. A ortodoxia do sistema acusatório no processo penal brasileiro: uma falácia. Revista do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 12, p. 191-206, 2000. p. 201. 
168 GIACOMOLLI, Nereu José. Reformas (?) do processo penal. p. 8. 
169 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 170.  
No mesmo sentido: HAMILTON, Sergio Demoro. A ortodoxia do sistema acusatório no processo penal brasileiro: uma falácia. 
Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. p. 193. 
170 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do direito processual penal brasileiro. Revista de 
estudos criminais. p. 29. 



  
 

 

 

Depois do advento do Código de Processo Penal, sobrevieram as Cartas de 1946, de 1967 e a nova 

ordem instituída pela Emenda Constitucional n° 1 de 1969, até que, em cinco de outubro de 1988, foi 

promulgada a atual Constituição da República Federativa do Brasil, reconhecida por trazer em seu corpo 

vasto elenco de direitos e garantias fundamentais e por disciplinar minuciosamente a competência dos 

poderes e a relação entre eles, protegendo, assim, o indivíduo frente ao poder estatal.171 

No âmbito processual penal, a modificação operada pela nova ordem constitucional se fez sentir 

ainda mais notavelmente, introduzindo uma nova concepção de processo penal, pois “enquanto a 

legislação codificada pautava-se pelo princípio da culpabilidade e da periculosidade do agente, o texto 

constitucional instituiu um sistema de amplas garantias individuais, a começar pela afirmação da situação 

jurídica de quem ainda não tiver reconhecida a sua responsabilidade penal por sentença condenatória 

passada em julgado”. A partir disso, “a nova ordem passou a exigir que o processo não fosse mais 

conduzido, prioritariamente, como veículo de aplicação da lei penal, mas, além e mais que isso, que se 

transformasse em um instrumento de garantia do indivíduo”.172 

Apesar de bastante detalhada, a Constituição Federal não declarou, explicitamente, sua opção por 

um dos sistemas processuais penais. Também não inseriu qualquer regra expressa capaz de infirmar o 

disposto no artigo 156 do CPP, até porque “não é de bom alvitre que as constituições desçam a minúcias”, 

isto é, que sejam casuísticas.173  

A ausência de enunciado específico, contudo, não impediu que parcela considerável da doutrina 

sustentasse que houve uma adoção implícita do sistema acusatório, fundamentando tal entendimento nos 

dispositivos constitucionais que asseguram a privatividade do exercício da ação penal pública ao 

Ministério Público (art. 129, I), a tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV), o devido processo legal (art. 5º, 

LIV), o acesso à justiça (art. 5º, LXXIV), o tratamento paritário das partes (art. 5º, caput e inc. I), o 

contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV), a publicidade dos atos processuais e a motivação dos atos 

decisórios (art. 93, IX) e a presunção de inocência (art. 5º, LVII).174 

Com efeito, a (talvez aparente) omissão do constituinte não configura óbice ao reconhecimento do 

status constitucional do sistema acusatório, na medida em que a Lei Maior também se destina “a alcançar 

situações que não foram expressamente contempladas ou detalhadas no texto”175, sendo mister considerar 

                                            
171 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. p. 85-92. 
172 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. p. 7-8. 
173 JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. p. 311. 
174 Conforme HAMILTON, Sergio Demoro. A ortodoxia do sistema acusatório no processo penal brasileiro: uma falácia. 
Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. p. 191.  
No mesmo sentido, Geraldo Prado assinala que “se aceitarmos que a norma constitucional que assegura ao Ministério Público 
a privatividade do exercício da ação penal pública, na forma da lei, que garante a todos os acusados o devido processo legal, 
com ampla defesa e contraditório, além de lhes deferir, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, a presunção de 
inocência, e a que, aderindo a tudo, assegura o julgamento por juiz competente e imparcial, são elementares do princípio 
acusatório, chegaremos à conclusão de que, embora não o diga expressamente, a Constituição da República o adotou” 
(PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 195). 
175 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional 
transformadora. 5 ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 104. 



  
 

 

 

a necessidade de interpretação sistemática do ordenamento vigente, acerca da qual discorre Juarez 

Freitas: 

Inegável que a interpretação sistemática, decididamente, não deve continuar sendo tratada como 
um mero elemento ou método interpretativo, porquanto somente a concatenação axiológica 
revela-se capaz de determinar o alcance teleológico dos dispositivos, realizando o mister de 
harmonização concreta dos múltiplos comandos, de sorte a produzir e, depois, resguardar a 
unidade axiológica. 
[...] 
Em outras palavras, a interpretação sistemática, nessa ótica mais compatível com as presentes e 
multifacetadas funções do Direito contemporâneo, realiza-se em consonância com a rede 
hierarquizada, máxime na Constituição, de princípios, normas estritas e de valores compreendidos 
dinamicamente e em conjunto.176 (Grifo nosso) 

 
Nesse contexto, “a Constituição, em si, em sua dimensão interna, constitui um sistema”, 

proposição que cunha um princípio específico, derivado da interpretação sistemática, denominado 

princípio da unidade da Constituição
177, segundo o qual, “o intérprete deve sempre considerar as normas 

constitucionais não como normas isoladas e dispersas, mas sim como preceitos integrados num sistema 

interno unitário de normas e princípios”.178 

Assim, a adoção constitucional de outro sistema que não o acusatório – logo, do sistema 

inquisitório – chocar-se-ia frontalmente com os dispositivos supramencionados, o que certamente não se 

coadunaria com o princípio da unidade da Constituição. Em outras palavras, “na medida em que a 

Constituição da República opta pela tutela dos direitos fundamentais, a estrutura processual daí derivada 

há de ser imposta com estrita observância do modo pelo qual é possível harmonizarem-se todos estes 

direitos”.179  

Dentre os direitos e garantias fundamentais tutelados pela Constituição, merece especial destaque 

a presunção de inocência, consagrada no inciso LVII do artigo 5º, donde se extrai, além de uma regra de 

tratamento do acusado, também uma regra processual no que tange ao encargo probatório, pois, 

“partindo-se da inocência do réu, quando alguém – a acusação –, afirmar que ele não o é, tem o encargo 

de provar a sua culpa”.180 Isto evidencia a inclinação constitucional em favor do sistema acusatório, uma 

vez que, consoante assinalado181, a presunção de inocência, em sua acepção probatória, consubstanciada 

no princípio in dubio pro reo, impõe exclusivamente ao sujeito ativo do processo penal o ônus da prova, 

de sorte que, em caso de dúvida, deve o juiz, a quem não compete a gestão da prova, absolver o acusado. 

De outro lado, deve-se ter em conta que, como assinala Geraldo Prado, a eleição do sistema 

acusatório é uma natural decorrência da adoção constitucional do regime democrático, tendo em vista que 

“a idéia de democracia atravessa o ambiente estrutural do processo”, devendo-se à “concepção ideológica 

de um processo penal democrático a assertiva comum de que a sua estrutura há de respeitar, sempre, o 

                                            
176 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 4.ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 294. 
177 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. p. 137. 
178 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 
1224. 
179 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 47. 
180 GIACOMOLLI, Nereu José. Reformas (?) do processo penal. p. 15. 
181 V. Capítulo 2, item 2.3.1.2. 



  
 

 

 

modelo dialético, reservando ao juiz a função de julgar, mas com a colaboração das partes, despindo-se, 

contudo, da iniciativa da persecução penal”. 182 

De igual sorte, Aury Lopes Jr. destaca que a democracia, como “sistema político-cultural que 

valoriza o indivíduo frente ao Estado e que se manifesta em todas as esferas da relação Estado-indivíduo”, 

conduz a uma democratização do processo penal e à revalorização do homem, com o conseqüente 

fortalecimento do sujeito passivo do processo penal. Logo, “o objetivo primordial da tutela não será 

somente a salvaguarda dos interesses da coletividade, mas também a tutela da liberdade processual do 

imputado, o respeito a sua dignidade como pessoa, como efetiva parte do processo”.183 

Nessa quadra, outro fator que corrobora a eleição constitucional do sistema acusatório é a 

consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, a 

qual, como atributo intrínseco do ser humano, é “irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que 

qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal sorte que não se pode cogitar na 

possibilidade de determinada pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade”. 

Assim, a dignidade “independe das circunstâncias concretas, visto que, em princípio, todos – mesmo o 

maior dos criminosos – são iguais em dignidade, no sentido de serem reconhecidos como pessoas”, razão 

pela qual mesmo a dignidade das pessoas que cometem ações indignas ou infames não pode ser 

desconsiderada.184 

Como explica Nereu Giacomolli, a fundamentação do Estado brasileiro sob o pilar da dignidade 

da pessoa humana produz importantes efeitos jurídicos, sobretudo no processo penal, porquanto, ao se 

vedar a instrumentalização do ser humano, impõe-se que o sujeito passivo do processo seja reconhecido, 

“acima de tudo, como sujeito de direitos e não como mero sujeito de deveres, obrigações e encargos”. Por 

essa razão, 

a pessoa não pode ser tratada como mero objeto, ser instrumentalizada pelas instâncias judiciais de 
atuação, mesmo sendo acusado ou condenado por uma infração criminal. O processo, a pena e o 
cárcere não podem servir de instrumento ou meio à degradação humana, ao aniquilamento da 
essência do ser, de sua qualidade humana. Em face do princípio da dignidade da pessoa humana, é 
o Estado que opera em função do acusado, do apenado, e não este que se submete, 
silenciosamente, sem possibilidade de impugnação ao Estado. 
[...] a Constituição Republicana não é um mero enunciado de intenções, mas indica um perfil 
claro e consistente de processo penal acusatório (norte para todos os poderes), de forte 
tensionamento dialético (temas submetidos ao debate emergem e se transformam no decorrer de 
todo o processado), onde o monólogo verticalizado e o automatismo são substituídos pelas 
expectativas e perspectivas de uma decisão favorável (acusação e defesa) e humanitária.185 (Grifo 
nosso) 
 

Constata-se, assim, que a Constituição de 1988, ao erigir a dignidade da pessoa humana a 

fundamento da República Federativa do Brasil, revela sua opção pelo modelo acusatório, haja vista ser 

este o único sistema processual penal em que o imputado é respeitado como sujeito de direitos, fazendo 

                                            
182 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. p. 33-34. 
183 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal. p. 38-39. 
184 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. p. 
40-43. 
185 GIACOMOLLI, Nereu José. Reformas (?) do processo penal. p. 11-12. 



  
 

 

 

jus às garantias da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa e da imparcialidade do 

julgador. 

Jurisprudencialmente, o status constitucional do sistema acusatório já foi admitido em precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça186, do Tribunal Regional da 4ª Região187 e do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul.188 O Supremo Tribunal Federal, embora sem consignar que a adoção do 

sistema acusatório emane da Carta Magna, assentou, em valioso precedente189, a indelével vinculação 

entre regime democrático e processo acusatório, reconhecendo ser este o modelo processual vigente no 

país. 

Assim, à luz da adoção constitucional da presunção de inocência, do regime democrático e da 

dignidade da pessoa humana – elementos que só podem se concretizar em um processo penal que adote a 

forma acusatória –, e tendo em vista a necessidade de interpretar-se sistematicamente a Lei Maior, 

concebendo-a como unidade harmônica e coerente, urge reconhecer que a Constituição Federal de 1988 

consagrou o sistema acusatório, que, nessa medida, assume status constitucional no ordenamento jurídico 

pátrio. 

 

3.1.3 A manutenção da tradição inquisitorial nas reformas legislativas de 2008 

Após sete anos tramitando no Congresso Nacional, três dos oito anteprojetos apresentados pela 

Comissão de Reforma do Código de Processo Penal ao Ministério da Justiça transformaram-se nas Leis 

11.689, 11.690 e 11.719, efetivando, assim, as chamadas “reformas do processo penal”. 

Dentre as modificações introduzidas, interessa-nos precipuamente a análise da nova redação 

conferida pela Lei 11.690 ao artigo 156 do CPP, “regra matriz” da atuação instrutória do juiz no processo 

penal, que se revela ainda mais abrangente do que sua antecessora, uma vez que, além de permitir a 

atuação de ofício durante a instrução, passou a admitir também a iniciativa instrutória do juiz em 

momento precedente à formalização da pretensão acusatória pelo Ministério Público, facultando ao 

magistrado ordenar a produção de provas no curso da investigação pré-processual.  

                                            
186 V. HC 63790/RJ – Habeas Corpus 2006/0166294-3. Sexta Turma. Relator: Ministro Paulo Gallotti. Julgado em 17/10/2006. 
Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em 20 de setembro de 2008. 
187 V. Remessa ex officio criminal 94.04.42522-2. Primeira Turma. Relatora Ellen Gracie Northfleet. Julgado em 20/10/1994. 
Disponível em: <http://www.trf4.jus.br>. Acesso em 20 de setembro de 2008. 
V Apelação Crime 70022224331. Quinta Câmara Criminal. Relator Aramis Nassif. Julgado em 25/06/2008; Apelação Crime 
70022113773. Quinta Câmara Criminal. Relator Amilton Bueno de Carvalho. Julgado em 19/12/2007; Apelação Crime 
70021109939. Sexta Câmara Criminal. Relator Nereu José Giacomolli. Julgado em 25/10/2007. Disponível em: 
<http://www.tj.rs.jus.br>. Acesso em 20 de setembro de 2008. 
189 [...] O sistema jurídico vigente no Brasil - tendo presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje 
impregnado, em sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático - impõe, ao Ministério Público, a obrigação de 
expor, de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação das pessoas acusadas da suposta prática da infração penal, 
a fim de que o Poder Judiciário, ao resolver a controvérsia penal, possa, em obséquio aos postulados essenciais do direito penal 
da culpa e do princípio constitucional do "due process of law", ter em consideração, sem transgredir esses vetores 
condicionantes da atividade de persecução estatal, a conduta individual do réu, a ser analisada, em sua expressão concreta, em 
face dos elementos abstratos contidos no preceito primário de incriminação. (Grifos nossos)  
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 83947/AM. Segunda Turma. Relator  Min. Celso de Mello. Julgado em 
07/08/2007. Disponível em: <http://www.tj.rs.jus.br>. Acesso em 20 de setembro de 2008). 



  
 

 

 

Constata-se, assim, que a reforma do artigo 156 operou a potencialização dos poderes instrutórios 

do juiz, reforçando o modelo inquisitorial que serviu de base ao processo penal da década de quarenta.190 

Por essa razão, Jacinto Coutinho afirma que a nova redação é inferior à do preceito revogado, 

reputando-a, contudo, “mais honesta” no que se refere à realidade fática, na medida em que deixa “claro o 

absurdo fascista das entranhas do sistema, inclusive em relação ao próprio magistrado. Afinal, permite-

lhe expressamente, nas duas fases da persecução, ordenar ex officio a produção de provas [...], e, depois, 

cobra-se dele, a partir da base constitucional, eqüidistância e equilíbrio na condução do processo”. Para o 

autor, é incompatível e absurdo “exigir do juiz que se comporte contra sua natureza (para não falar do 

inconsciente), o que, por certo, não fará”, razão pela qual entende que tal “tentativa de reforma”, “embora 

ajude a consolidar o sistema brasileiro como inquisitório”, está fadada ao fracasso.191 

No mesmo sentido, Aury Lopes Jr. considera que o artigo 156, em virtude de ter consagrado a 

figura do “juiz-instrutor-inquisidor, com poderes para, na fase de investigação preliminar, colher de ofício 

a prova que bem entender, para depois, no processo, decidir a partir de seus próprios atos”, 

“incrivelmente, ficou pior”, advertindo que “devemos nos preparar para atuar com juízes fazendo quadros 

mentais paranóicos”.192 

Sinale-se que até mesmo juristas que defendem a produção probatória oficial no curso da instrução 

probatória, isto é, na fase processual, repudiam a atribuição de poderes investigatórios ao juiz antes da 

formalização da pretensão acusatória, sustentando que “se ainda não há imputação, não há processo e, 

portanto, são impertinentes e atentatórias à imparcialidade e ao modelo acusatório as iniciativas judiciais 

tendentes a, durante as investigações inquisitoriais e sem provocação do interessado, buscar provas”.193 

Destarte, a nova redação do artigo 156, ao ampliar os poderes instrutórios do juiz, abriga, em 

verdade, a mentalidade do “anseio punitivo”, isto é, a falsa crença de que a situação criminal no Brasil é 

passível de ser resolvida com mais punição, reforçando ainda mais o caráter inquisitório do Código de 

Processo Penal, que continua, assim, a ser regido pelo princípio inquisitivo194, em flagrante descompasso 

com o sistema acusatório consagrado pela Magna Carta.  

Existe, portanto, uma evidente discrepância entre o sistema processual penal adotado pela 

legislação infra e pré-constitucional – e fortalecido por recentes disposições igualmente ordinárias – e 

aquele consagrado pela Constituição Federal de 1988. A coexistência de ambos os sistemas em um 

mesmo ordenamento jurídico é claramente inadmissível, sobretudo quando o enfoque reside na atuação 

instrutória do juiz, haja vista que ou se assume a inquisitorialidade, e se admite a iniciativa probatória 

oficial, ou se opta pela acusatoriedade, e se vedam os poderes instrutórios. Por envolver a Magna Carta, a 

                                            
190 GIACOMOLLI, Nereu José. Reformas (?) do processo penal. p. 18. 
191 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. As reformas parciais do CPP e a gestão da prova: segue o princípio inquisitivo. 
Boletim IBCCrim, São Paulo, n. 188, p. 11-13, jul. 2008. p.12-13. 
192 LOPES JR., Aury. Bom para quê(m)?. Boletim IBCCrim, São Paulo, n. 188, p. 9-11, jul. 2008. p.9-10. 
193 CRUZ, Rogerio Schietti Machado. Com a palavra, as partes. Boletim IBCCrim, São Paulo, n. 188, p. 17-18, jul. 2008. p. 
18. 



  
 

 

 

solução para este embate deve ser encontrada em critérios de hermenêutica constitucional, que 

passaremos a analisar. 

 

3.2 SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO E INVALIDADE DA LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL 

A República Federativa do Brasil, constituindo-se em Estado Democrático de Direito, é, 

necessariamente, um Estado constitucional, pressupondo a existência de uma Constituição estruturante de 

uma ordem jurídico-normativa fundamental vinculativa de todos os poderes públicos, a cujos atos confere 

medida e forma. Por essa razão, a Carta Constitucional não é apenas uma simples lei incluída no sistema, 

como outrora se sugerira, consistindo, acima disso, em uma lei fundamental provida de supremacia.195  

A proeminência hierárquico-normativo da Constituição decorre da idéia de que “a vontade 

política da maioria governante de cada momento não pode prevalecer contra a vontade da maioria 

constituinte incorporada na Lei Fundamental”196, o que faz com que o produto do exercício do poder 

constituinte, a Constituição, se situe no vértice do ordenamento jurídico, servindo de fundamento de 

validade de todas as demais normas.197 

A real supremacia constitucional depende do reconhecimento de que a Carta Magna, como lei que 

é, possui força normativa198, sendo dotada de efetividade e aplicabilidade, não mais encontrando guarida 

as teses, predominantes até as primeiras décadas do século XX, que lhe atribuíam mero “valor 

declaratório” ou um caráter “programático despido da força jurídica actual caracterizadora das 

verdadeiras leis”.199  

Como norma fundamental, a Constituição “regula o modo de produção das leis e demais atos 

normativos e impõe balizamentos a seu conteúdo”200, de sorte que a sua supremacia “não exige apenas a 

compatibilidade formal do direito infraconstitucional com os comandos maiores definidores do modo de 

produção das normas jurídicas, mas também a observância de sua dimensão material”.201 A contrariedade 

a tais mandamentos acarreta, respectivamente, a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade 

material da lei. Inconstitucional é, portanto, todo ato normativo cujo conteúdo ou cuja forma 

contraponha-se, de modo expresso ou implícito, ao contemplado em dispositivo da Constituição vigente à 

época de sua edição.202 

                                                                                                                                                         
194 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. As reformas parciais do CPP e a gestão da prova: segue o princípio inquisitivo. 
Boletim IBCCrim. p.12-13. 
195 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. p. 1147. 
196 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002. p. 101. 
197 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. p. 163. 
198 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 32. 
199 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. p. 1150. 
200 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 11. 
201 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. p. 25. 
202 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. p. 35. 



  
 

 

 

Luigi Ferrajoli aponta duas dimensões de regularidade ou legitimidade das normas: a vigência, ou 

existência, que diz respeito à conformidade dos atos normativos com as normas que regulam sua 

formação; e a validade, que, em se tratando de leis, equipara-se à constitucionalidade, dependendo da 

coerência com as normas substanciais sobre a sua produção. Trata-se, portanto, de dois conceitos 

assimétricos e independentes entre si, pois, enquanto a vigência, que guarda relação com a forma dos 

atos, encerra uma questão de subsunção (ou de correspondência) entre as formalidades dos atos 

produtivos de normas e as normas formais sobre sua produção; a validade, concernindo ao significado, 

traduz, pelo contrário, uma questão de coerência ou compatibilidade das leis produzidas com as normas 

de caráter substancial sobre a sua produção.203 

Dessa forma, uma lei que contrarie a Lei Fundamental por vício material não é inexistente, na 

medida em que ingressou no mundo jurídico, podendo, inclusive, ter sido objeto de aplicação efetiva.204 

Todavia, em que pese perpasse pelo primeiro plano, a norma inconstitucional seguramente encontrará 

óbice no segundo, haja vista que o reconhecimento da validade daquela implicaria uma ruptura com o 

princípio da supremacia da Constituição.205  

A inconstitucionalidade, assim, constitui vício aferido no plano da validade, que, uma vez 

reconhecido, se projeta para o plano da eficácia, determinando a inaplicabilidade da lei. Em virtude da 

gravidade do vício, não se admite a mera anulabilidade da norma, de sorte que a inconstitucionalidade 

acarreta a sua nulidade, cujo reconhecimento tem caráter declaratório, e não constitutivo, razão pela qual 

produz efeitos ex tunc, colhendo a lei desde a entrada no mundo jurídico.206 Nesse contexto, incumbe ao 

juiz, antes de aplicar o dispositivo legal, proceder à análise de sua validade, ou seja, verificar a sua 

compatibilidade com a Lei Maior, como bem explica Luigi Ferrajoli: 

A sujeição do juiz à lei já não é, como no velho paradigma positivista, sujeição à letra da lei, 
qualquer que seja seu significado, mas sim sujeição à lei enquanto válida, é dizer, coerente com a 
Constituição. E, no modelo constitucional-garantista, a validade já não é um dogma associado à 
mera existência formal da lei, mas sim uma qualidade contingente da mesma, ligada à coerência de 
seus significados com a Constituição, coerência mais ou menos opinável e sempre remetida à 
valoração do juiz. Disso se segue que a interpretação judicial da lei é também sempre um juízo 
sobre a própria lei, que corresponde ao juiz junto com a responsabilidade de eleger os únicos 
significados válidos, ou seja, compatíveis com as normas constitucionais substanciais e com os 
direitos fundamentais por elas estabelecidos. Isto e não outra coisa – diga-se de passagem – é o 
que entendíamos há vinte anos com a expressão “jurisprudência alternativa” [...]: interpretação da 
lei conforme a Constituição e, quando o contraste for insanável, dever do juiz de questionar a 
validade constitucional; e, portanto, nunca sujeição à lei de tipo acrítico e incondicionado, mas 
sujeição, antes de tudo, à Constituição, que impõe ao juiz a crítica das leis inválidas através de sua 
re-interpretação em sentido constitucional e a denúncia de sua inconstitucionalidade.207 
 

 Calha observar que a interpretação conforme a Constituição só é legítima quando há um 

“espaço de decisão”, vale dizer, uma margem para interpretação, permitindo que, entre várias propostas 

                                            
203 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Madrid: Trotta, 1999. p. 21-22. 
204 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. p. 13. 
205 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 255. 
206 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. p. 15. 
207 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y garantias. p. 26. (Tradução nossa) 



  
 

 

 

interpretativas, prefira-se aquela que mais se coadune com o texto constitucional.208 Desta feita, se não for 

possível harmonizar o preceito legal com a Magna Carta sem que se altere o significado do texto 

normativo, estar-se-á diante de uma contradição insanável, devendo-se, por força da supremacia da 

Constituição, declarar a nulidade da norma inconstitucional. 

Relativamente ao direito pré-constitucional incompatível com a nova ordem constitucional, 

fenômeno diverso ocorre. É que, neste caso, as normas jurídicas editadas sob a égide de Constituição 

anterior deixam de ser aplicáveis não por motivo de nulidade, mas sim em virtude da revogação 

resultante da entrada em vigor da nova Lei Maior209, o que se opera no plano da vigência.210 

Com efeito, as relações entre uma nova Constituição e os atos normativos a ela anteriores, tais 

como o Código de Processo Penal brasileiro, situam-se na confluência de dois princípios: o da 

continuidade da ordem jurídica e o da supremacia da Constituição. Assim, enquanto o primeiro procura 

preservar a vigência e a eficácia da legislação anterior ao advento da Carta, evitando o surgimento de um 

enorme vácuo legislativo no ordenamento jurídico, o segundo, limitando aquela tentativa de preservação, 

determina que só podem continuar vigendo as normas que guardarem harmonia com a nova Lei 

Fundamental. Tal continuidade da ordem jurídica em conformidade com a nova Constituição se dá 

através do processo de recepção211, a respeito do qual leciona Norberto Bobbio: 

O fato de o novo ordenamento ser constituído em parte por normas do velho não ofende em nada o 
seu caráter de novidade: as normas comuns ao velho e ao novo ordenamento pertencem apenas 
materialmente ao primeiro; formalmente, são todas normas do novo, no sentido de que elas são 
válidas não mais com base na norma fundamental do velho ordenamento, mas com base na norma 
fundamental do novo. Nesse sentido falamos de recepção, e não pura e simplesmente de 
permanência do velho no novo. A recepção é um ato jurídico com o qual o ordenamento acolhe e 
torna suas as normas de outro ordenamento, onde tais normas permanecem materialmente iguais, 
mas não são mais as mesmas com respeito à forma.212 
 

Destarte, no fenômeno da recepção, é imperativa a compatibilidade entre o velho e novo, bastando 

uma antinomia implícita para que se repute revogada a norma ordinária e prevaleça a fundamental.213 

Nessa medida, urge atentar para a lição de Lenio Streck no sentido de que mesmo artigos 

constitucionais que mantenham a redação de preceitos da Carta derrogada devem ser objeto de 

reinterpretação à luz dos fins e dos princípios instituídos pela nova ordem. Ou seja, “dispositivos 

constitucionais vigentes na Constituição anterior e agora eventualmente repetidos, não poderão ter o 

mesmo sentido sob a vigência da nova Constituição, pela simples razão de que há um novo fundamento 

de validade, a começar pela principiologia da Constituição e de seu núcleo político”, de sorte que a Carta 

de 1988 “deve ser entendida como marco demarcatório para exsurgência do novo e sepultamento do 

velho”.214 
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Por ser um marco divisório na estrutura jurídico-política do país, a Constituição Federal de 1988 

introduziu, como se assinalou, importantes alterações no processo penal brasileiro, a começar pela 

consagração do sistema acusatório, que impôs ao magistrado criminal a adoção de nova postura no curso 

da instrução probatória. Nesse contexto, os dispositivos infraconstitucionais atinentes à atuação instrutória 

do juiz passaram a merecer, à luz da ordem jurídica instituída, uma nova reflexão acerca de sua vigência e 

de sua validade. 

 

3.3 REFLEXOS DA ELEIÇÃO CONSTITUCIONAL NA ATUAÇÃO INSTRUTÓRIA DO JUIZ 

CRIMINAL 

Inicialmente, cumpre observar que, malgrado a legislação ordinária não tenha acompanhado a 

evolução constitucional, tal fato não deve se erigir a obstáculo capaz de fazer com que o juiz ignore a 

mudança da principiologia constitucional e continue a aplicar, sem qualquer juízo crítico, a norma 

infraconstitucional. Ao contrário, cabe ao intérprete reconhecer a força normativa de que é provida a 

Magna Carta, de modo a atribuir-lhe a efetividade e a aplicabilidade que possui, cuidando sempre de 

proceder à tentativa de adaptação das leis processuais penais em conformidade com o sistema acusatório 

e, em caso de incompatibilidade insanável, negar-lhes aplicabilidade. Logo, é dever do magistrado pautar 

sua atuação pela Constituição Federal, independentemente de sua postura filosófico-jurídica ou política e, 

até mesmo, do entendimento jurisprudencial predominante.215 

Assim, a consagração do sistema acusatório pela Constituição de 1988 implica a revogação de 

todas as normas pré-constitucionais que – a exemplo dos supracitados artigos 168, 196, 209, 234, 242 e, 

sobretudo, 156 do CPP –, em alguma medida, atribuam poderes instrutórios ao juiz, não havendo falar, 

neste caso, de interpretação conforme a Constituição, por se tratar de incompatibilidade manifesta e 

insanável. Dito de outro modo, “em razão da nova Constituição Federal, aqueles provimentos legislativos, 

nitidamente inquisitoriais, não mais poderão conviver, de forma clandestina, em nosso processo penal, 

uma vez que não recepcionados pela nossa Lei Maior”.216 

De outro lado, a nova redação conferida ao artigo 156 do CPP, evidentemente, não resiste a um 

juízo crítico acerca de sua validade. Neste caso, por se tratar de ato normativo posterior à promulgação da 

Constituição Federal, a hipótese é de flagrante inconstitucionalidade. 

Com efeito, os incisos I e II do artigo 156 – que facultam a iniciativa instrutória ao juiz, 

respectivamente, no curso da investigação criminal e na fase processual – orientam, como dito alhures, 

um sistema nitidamente inquisitório, porquanto informado pelo princípio inquisitivo, o que não se 

coaduna com o sistema processual penal eleito pela Constituição de 1988. Destarte, a edição da lei 
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posterior não tem o condão de “constitucionalizar” situação que sequer houvera sido recepcionada pela 

Carta Magna. 

Nesse contexto, “impõe-se uma postura mais corajosa por parte do juiz”, que, passa a assumir uma 

relevante função de garantidor, não podendo “ficar inerte ante violações ou ameaças de lesão aos direitos 

fundamentais constitucionalmente consagrados, como no superado modelo positivista”. Incumbe-lhe, 

pois, operar sobre a principiologia constitucional, restando superada a mera subsunção à lei processual 

penal. Dessa forma, mesmo antes de advir decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da invalidade da 

novel disposição do artigo 156, compete ao juiz lançar mão do poder de controle difuso de 

constitucionalidade217, devendo, assim, negar a aplicabilidade da norma em cada caso concreto, em 

virtude de sua invalidade substancial. 

Portanto, a eleição constitucional do sistema acusatório impõe ao juiz uma atuação instrutória 

essencialmente passiva, no sentido de que lhe são absolutamente vedados quaisquer poderes instrutórios. 

Na instrução probatória, reserva-se ao magistrado a função de destinatário do material produzido e de 

garantidor dos direitos e garantias fundamentais, cabendo a ele “emitir um juízo de valor no que tange à 

proposição dos meios de prova, aos meios de busca da prova, à idoneidade dos elementos de prova, a 

credibilidade das fontes e, por fim, avaliar o resultado probatório”, sempre de forma motivada.218  

Por fim, na trilha da sempre preciosa lição de Jacinto Coutinho, é forçoso reconhecer que “o 

importante, enfim, neste tema, é ter-se um julgador consciente das suas próprias limitações (ou 

tentações?), de modo a resguardar-se contra seus eventuais prejulgamentos, que os tem não porque é juiz, 

mas em função da sua ineliminável humanidade”.219 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A constatação de que a principal finalidade do processo é a reconstrução de um fato pretérito, que 

se opera mediante a instrução probatória, impõe que se reconheça que o núcleo fundante dos sistemas 

processuais penais radica sobre a gestão da prova. Destarte, no sistema fundado pelo princípio acusatório, 

a mera separação inicial das funções de acusar e julgar, embora seja relevante, não é suficiente, exigindo-

se também que o juiz mantenha uma postura eqüidistante no curso de toda a marcha procedimental. De 

outro lado, o sistema inquisitório, como modelo diametralmente oposto, é informado pelo princípio 

inquisitivo, que atribui ao magistrado o papel de gestor da prova. 

No sistema acusatório, a prova deve ser concebida como um modo de construção do 

convencimento, cuja finalidade é possibilitar a formação da convicção do julgador. Nessa quadra, a 

atividade exercida pelo juiz é, eminentemente, recognitiva, sendo necessário, assim, que, entre o seu 

conhecimento a respeito do caso concreto e a sentença – resultado do seu convencimento –, exista um 
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conjunto de atos preordenados à colheita dos elementos de convicção, que configura a instrução 

probatória. A recognição operada pela instrução encontra, todavia, restrições intransponíveis no sistema 

acusatório, consubstanciadas nos direitos e garantias fundamentais do acusado. Desta feita, não se pode 

negar que o juiz exerce importante atuação na instrução probatória, porquanto, além de ser o destinatário 

do material nela colhido, também possui o dever de impedir eventuais violações a direitos e garantias 

fundamentais. 

Tal atuação, no entanto, é limitada aos comandos do princípio acusatório, o qual, impondo ao 

magistrado a reserva da função jurisdicional, impede que ele exerça atividades típicas das partes, dentre 

as quais se inclui a proposição do material probatório. Somado a isso, observa-se que o magistrado que 

exerce poderes instrutórios em razão da insuficiência das provas carreadas aos autos, cujo ônus 

competiria à acusação, desrespeita os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, que 

impõem a absolvição do réu em caso de dúvida judicial, aparentando, com isso, comprometimento com a 

tese acusatória, o que implica violação ao princípio da imparcialidade. Nesse contexto, o argumento de 

que o juiz, no momento em que determina a produção de material probatório de ofício, desconhece o 

resultado que tal diligência trará, se é aceitável no processo civil, não o é no processo penal, em que, à luz 

dos mencionados princípios, a dúvida judicial deve conduzir à imperativa absolvição. 

Dessa forma, a iniciativa instrutória do juiz apenas se justifica em um sistema dominado pelo 

princípio inquisitivo, no qual, a pretexto da busca de uma utópica verdade absoluta, concentram-se os 

mais amplos poderes nas mãos do magistrado, encobrindo-se, assim, o intento de condenação a qualquer 

custo. Ao revés, o sistema fundado pelo princípio acusatório – em que, além de imperarem os princípios 

da presunção de inocência, do in dubio pro reo e da imparcialidade judicial, a prova é concebida como 

mecanismo de construção do convencimento do julgador – inadmite a atribuição de quaisquer poderes 

instrutórios ao juiz. 

No Brasil, existe uma evidente discrepância entre o sistema processual penal adotado pela 

legislação infra e pré-constitucional – e fortalecido por recentes disposições igualmente ordinárias – e 

aquele consagrado pela Constituição Federal de 1988. A solução ao embate legislativo faz-se possível 

mediante a observância do princípio da supremacia da Constituição. 

Assim, imperioso é reconhecer que as transformações político-jurídicas introduzidas pela 

Constituição de 1988 impossibilitam que a análise do problema relativo à atuação instrutória do juiz no 

processo penal pátrio fique adstrita ao apego obcecado do texto legal, de modo que o processo 

hermenêutico não pode se resumir à subsunção automática da lei, cabendo ao intérprete operar sobre a 

principiologia constitucional. 

Nesse contexto, a consagração do sistema acusatório pela Lei Maior implica a revogação de todas 

as normas pré-constitucionais que, em alguma medida, atribuam poderes instrutórios ao juiz. Quanto à 
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novel disposição do supracitado artigo 156, por se tratar de ato normativo posterior à promulgação da Lei 

Maior, a hipótese é de flagrante inconstitucionalidade material. Neste caso, enquanto não advier decisão 

do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, compete ao juiz lançar mão do controle difuso de 

constitucionalidade, devendo, assim, negar aplicabilidade à norma em cada caso concreto, em virtude de 

sua invalidade. 
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