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RESUMO 

 

O presente trabalho acadêmico tem por objetivo investigar a inconstitucionalidade dos 

dispositivos normativos e procedimentos investigativos concernentes à atividade 

probatória no processo penal brasileiro contemporâneo, por meio da análise crítica dos 

seus institutos, demonstrando a presença de características de uma inspiração 

inquisitória, contrária aos ditames mais afinados com o regime democrático que se 

manifestam no modelo processual penal acusatório, consagrado na Carta Magna de 

1988. 

Palavras-chave: Inconstitucionalidade; Processo Penal; Atividade probatória; Sistema 

inquisitório; Sistema acusatório.
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ABSTRACT 

 

This academic work aims to investigate the incompatibility between the legislative 

provision and investigative procedures related to the evidential activity in the current 

brazilian criminal proceedings, by means of the critical analysis of the institutes, 

demonstrating the presence of an inquisitorial inspiration, opposed to the democratic 

provisions expressed by the accusatory criminal proceedings, consecrated by the 

Constitution of 1988. 

Keywords: Unconstitutionality; Criminal Proceedings; Evidential activity; Inquisitorial 

System; Accusatorial System.
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INTRODUÇÃO 

 

Preliminarmente, informe-se que a Carta Política brasileira consagra, no inciso 

I do seu art. 129, o núcleo acusatório como fundador do sistema penal vigente. 

Sustentaremos ao longo deste trabalho ser este o modelo processual compulsório sob o 

viés constitucional, por ser o único efetivamente alinhado aos ditames democráticos 

assegurados na Lei Maior e inspiradores de todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

Não obstante esta previsão constitucional expressa, não resta alternativa à 

frustrante constatação de que o modelo vigente na realidade brasileira é em verdade 

orientado por um paradigma inquisitório, considerando a análise detalhada de 

dispositivos legais e práticas arbitrárias que desvirtuam a inspiração democrática do 

sistema processual penal pátrio. 

Com vistas a fundamentar esta afirmação, este trabalho será centrado na análise 

crítica das disposições normativas infraconstitucionais que disciplinam os 

procedimentos probatórios - instaurados antes mesmo de deflagrada a ação penal de 

iniciativa pública - atualmente observados na esfera processual penal brasileira.  

Feitos estes apontamentos, passemos à apresentação ordenada dos capítulos 

que serão desenvolvidos neste trabalho. Inicialmente, promoveremos uma análise 

panorâmica sobre algumas das diferentes correntes teóricas já formuladas para explicar 

o fundamento, a finalidade precípua do processo penal. Desde logo cabe ressaltar, 

contudo, que serão abordados tão-somente os argumentos alinhados à perspectiva 

utilitarista do processo penal, ligada à satisfação do interesse público.  

Após o capítulo inicial, serão examinados os sistemas processuais penais de 

matriz acusatória, inquisitória e “mista”, mediante a caracterização doutrinária dos 

institutos e a referência aos respectivos contextos históricos, com escopo de fornecer ao 

leitor os dados mais relevantes para a melhor compreensão da tese ora proclamada– a da 

inconstitucionalidade do processo penal brasileiro pela permanência do paradigma 

inquisitório. 

Como se demonstrará, o sistema inquisitório tem sua vigência documentada 

entre os séculos XIII e XVIII, período no qual se firmou o entendimento de que a 

atividade persecutória penal atribuída aos particulares comprometia a eficácia do 

combate à delinqüência. Em decorrência desta nova ótica, o Poder Público foi 

assumindo paulatinamente a titularidade da propositura das demandas penais, 

provocando mudanças significativas no contexto jurídico e político da época. 

Com efeito, ante as novas prerrogativas  inauguradas pelo modelo processual 

inquisitório, permitiu-se ao julgador atuar proativamente na colheita dos elementos de 

prova nos casos de acusação por crime em flagrante. Logo, os poderes do juiz foram aos 

poucos se enraizando por todo o Direito medieval, até o momento em que a autoridade 

judiciária passou a exercer cumulativamente as funções de acusar e julgar. 
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Sobre esta mudança de perspectiva leciona Aury Lopes Jr1., para o qual “o que 

era um duelo leal e franco entre acusador e acusado, com igualdade de poderes e 

oportunidades, se transforma em uma disputa desigual entre o juiz-inquisidor e o 

acusado”, assumindo aquele posição de árbitro parcial e acusador. Neste cenário, o juiz, 

frente a um fato típico, atuava ex officio no sentido de produzir os elementos necessários 

à formação de seu convencimento, mormente quanto à condenação do acusado.  

Inicialmente utilizado pela Igreja Católica, o sistema inquisitório teve sua 

estrutura habilmente construída a partir de um conjunto de instrumentos e conceitos 

falaciosos, como o de “verdade real ou absoluta”. Ainda conforme os ensinamentos do 

aludido doutrinador, a busca incessante pela descoberta desta tal certeza transformou a 

prisão cautelar em regra geral, pois assim o inquisidor disporia de maior “acesso” ao 

corpo do herege para facilitar a investigação dos fatos. 

A adoção preferencial da tortura e dos castigos físicos na apuração dos crimes 

imputados ao acusado se explica porquanto vigente no período inquisitório o critério de 

valoração probatória legal ou tarifado. Neste sistema de hierarquização objetiva, 

figurava a confissão como a “rainha das provas”, suficiente para a condenação do 

investigado. Logo, não é demais concluir que a instituição da tortura tinha como 

fundamento lógico facilitar a obtenção da confissão, a qual, logicamente, em nada 

assegurava a demonstração da verdade objetiva dos fatos. 

Citem-se também as muito usuais delações – espécies de denúncias anônimas 

por meio das quais qualquer cidadão poderia reportar crimes de heresia supostamente 

cometidos, normalmente em troca de benefícios pessoais. Tal prática também ensejava a 

aplicação de castigos físicos e psíquicos contra os delatados, ainda que sem o menor 

lastro probatório que os justificasse, dado que expõe o notório paradigma punitivo nesta 

conjuntura jurídica da Idade Média. 

A despeito da imensa contribuição e total pertinência com o objeto deste 

trabalho, não promoveremos um estudo minucioso dos diferentes discursos 

criminológicos modernos, mas proporemos uma comparação entre as práticas 

inquisitoriais medievais e as observadas no sistema processual penal contemporâneo. 

Entendemos que tal método contribuirá minimamente para evidenciar que as práticas 

arbitrárias, abusivas e antidemocráticas instituídas naquele contexto ainda encontram 

guarida no processo penal brasileiro atual. 

Com efeito, reitere-se que o sistema inquisitório ignorava direitos individuais 

hoje consagrados expressamente nas Cartas Políticas democráticas, tais como a 

presunção de inocência, o contraditório, a ampla defesa, a imparcialidade do julgador, a 

igualdade de oportunidades, a dignidade da pessoa humana, a separação entre as 

funções de acusar e julgar, entre outros.  

                                                           
1 LOPES JR., Aury. “Fundamentos do Processo Penal – Introdução Crítica”, p. 144. 
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 Tal lógica repressiva somente foi contestada, no entanto, a partir da 

emancipação política da burguesia, inspirada pelos ideais iluministas de revalorização 

do homem enquanto titular de direitos perante o Estado. Esta classe social ascendente 

buscou então contrair a imensa margem punitiva do ente público, a qual comprometia a 

segurança e a estabilidade institucional necessárias ao processo de circulação e 

acumulação de capital2. 

É importante ressaltar que este discurso contribuiu significativamente para a 

retração das práticas punitivas absolutistas pois, além de sustentar a indisponibilidade 

do corpo humano para a aplicação de castigos e torturas, fundou princípios tais como o 

da legalidade, necessidade e utilidade, parâmetros mais objetivos de investigação e 

punição adotados pela autoridade judiciária. 

Acrescente-se ainda no campo de pesquisa deste trabalho a exposição crítica 

dos dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico pátrio em que se vislumbram 

traços característicos do núcleo inquisitivo, entre os quais citamos os artigos 13, inciso 

II; 127; 156, incisos I e II; 196; 209; 234; 242; 310; 311; 383; 384 e 385 e muitos outros 

constantes do Estatuto Processual Penal. 

Neste sentido, não é demais sugerir a conceituação do sistema processual penal 

brasileiro contemporâneo como fundamentalmente inquisitório, tese cuja força 

argumentativa reside na titularidade judicial da iniciativa probatória, característica que, 

como asseverado, promove sérias violações às prerrogativas constitucionais de 

priorização da liberdade processual, servindo tão-só a uma orientação repressiva. 

Ademais, como também se sustentará no decorrer deste trabalho, não se pode 

conceber um modelo processual ‘misto’ ou ‘bifásico’, a saber, um sistema que comporte 

ao mesmo tempo institutos de matriz acusatória e inquisitorial3. Esta teoria, ousamos 

sustentar, não prospera sob o prisma constitucional do processo, visto que a quebra da 

imparcialidade do julgador decorrente de seu interesse probatório torna praticamente 

inútil o exercício formal das garantias de defesa jurídica4. Ademais, proclamaremos 

ainda a inexistência de um sistema inspirado simultaneamente por dois núcleos, quanto 

menos antagônicos. Sustentamos aqui, portanto, o entendimento de que os institutos de 

                                                           
2 Os ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade inspiraram as Revoluções Liberais, 

particularmente ao final do Século XVIII, movimentos populares liderados pela classe burguesa 

emergente que culminaram com a Revolução Francesa, em 1789. As atividades comerciais 

desempenhadas por estes setores da sociedade medieval reclamavam uma estabilidade jurídica, social e 

política incompatível com o modelo de poder centralizado, imprevisível e autoritário das monarquias 

absolutistas. 

3 O sistema misto ou bifásico se caracterizaria por uma fase inicial (instrutória) notada pela 

inquisitividade, ao passo que a segunda fase se notabilizaria por uma inspiração acusatória e democrática, 

já que observados o contraditório e a ampla defesa.  

4 Por exemplos de garantias de defesa jurídica citem-se a presunção de inocência, o contraditório e a 

ampla defesa. 
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matriz inquisitória prevalecem ante as características acusatórias, tornando impossível a 

fundação de um sistema híbrido. 

Desta feita, a hipótese por nós suscitada é a de que o sistema processual penal 

brasileiro atual não se enquadra devidamente aos moldes democráticos e isonômicos do 

sistema acusatório fundado na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 

tampouco pode ser classificando conforme os parâmetros característicos do sistema 

inquisitório medieval. Cumpre, portanto, em cotejo com as teses pugnadas pela mais 

respeitada doutrina garantista, classificar o sistema processual brasileiro como 

“inquisitório reformado”5. 

Pugnamos que o sistema acusatório deve restringir a iniciativa probatória às 

partes interessadas da relação processual, sendo assim possível ao julgador analisar de 

maneira imparcial os elementos que influenciarão o seu convencimento quanto ao 

melhor desfecho jurídico da demanda, tanto pela técnica jurídica quanto pela função 

sociopolítica da atividade jurisdicional6. 

Defenderemos, por fim, que o modelo inquisitório obstaculiza a promoção da 

verdadeira função jurisdicional, a saber, a garantia de um tratamento isonômico e 

imparcial às partes litigantes, cuja dialética deve ser compreendida como consequência 

lógica dos princípios informativos do próprio Estado Democrático de Direito. 

Verifica-se a relevância deste trabalho pela contribuição que a crítica aqui 

consubstanciada busca oferecer a uma reformulação necessária sob o viés constitucional 

do sistema processual penal brasileiro contemporâneo. Entendemos que a incidência de 

traços característicos do sistema inquisitivo em vários dispositivos legais e institutos de 

nosso ordenamento jurídico viciam o processo penal pátrio, fulminando as garantias 

consagradas por normas constitucionais expressas, tais como a imparcialidade do 

julgador, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência.  

Por fim, este trabalho objetiva contribuir minimamente para a discussão acerca 

da reformulação da legislação processual penal brasileira que, sob a lógica inquisitória, 

cerceia os direitos e garantias proclamados na Carta Magna. Neste ponto se situa a 

importância do tema, a saber, a defesa da força vinculativa dos princípios e normas 

constitucionais que informam o devido processo penal. 

 

                                                           
5 Ressalte-se que não adotamos as práticas institucionalizadas de tortura física e psíquica, tampouco a 

total supressão dos princípios constitucionais e garantias fundamentais hoje salvaguardados como os 

critérios lastreadores de nossa crítica ao sistema processual penal pátrio, mas promoveremos o enfoque à 

iniciativa da gestão probatória como elemento definidor, promovendo um estudo evolutivo e 

contemporâneo do sistema. 

6 Pela sua direta repercussão na vida dos cidadãos, o processo deve priorizar o respeito e a concreta 

efetivação dos direitos individuais do acusado, prerrogativas expressamente garantidas a toda a sociedade 

pelo texto constitucional. 
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CAPÍTULO II 

FINALIDADE PRECÍPUA DO PROCESSO PENAL SOB A PERSPECTIVA DO 

INTERESSE PÚBLICO 

 

Feitas as observações introdutórias à apresentação do tema, abordaremos neste 

capítulo as diferentes correntes sobre a finalidade precípua do processo penal, tanto sob 

a ótica sistêmica (interna) do ordenamento jurídico pátrio, como pela sua repercussão 

fática na sociedade brasileira, destacando-se a satisfação do interesse público como o 

fundamento comum entre as referidas teses. 

Com efeito, analisaremos criticamente algumas das mais difundidas e 

consagradas proposições de juristas e operadores do Direito sobre a finalidade do 

processo penal brasileiro, desde já salientando a impossibilidade de promover o estudo 

de todas as correntes existentes, uma vez reconhecida a complexidade do tema. 

 

2.1.  Finalidade Preventiva 

Comecemos este tópico pela tese de que o processo penal possui a finalidade 

de prevenção ao cometimento de condutas típicas, culpáveis e antijurídicas, a saber, 

condutas criminalizadas.  

Não é outro o entendimento de setores da sociedade brasileira, temerosos pela 

sensação constante e exponencialmente crescente de violência, marginalidade e medo, 

difundida de maneira sensacionalista e reiterada pelos meios de comunicação em massa 

- os quais desempenham, como ousamos afirmar antecipadamente - importante papel no 

incremento da atividade repressiva do Estado. 

Em perfeita harmonia com os interesses dos setores mais elitizados da 

coletividade, os agentes midiáticos contribuem decisivamente para formar uma 

concepção popular distorcida de que as únicas condutas merecedoras de censura moral e 

jurídica efetiva são as cometidas por indivíduos negros, pobres, residentes das zonas 

periféricas dos grandes centros urbanos, especialmente os crimes patrimoniais de 

pequena monta7. 

Tal método manipulativo funciona como verdadeiro instrumento de segregação 

social e reflete com absoluta coerência a lógica de dominação dos indivíduos mais 

vulneráveis do bojo social. Assim, pela identificação das características biológicas e 

socioeconômicas de determinado indivíduo, a sociedade cria um padrão estético que 

                                                           
7 Principalmente o crime de furto, em suas mais diversas variações. 
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automaticamente o rotula e estigmatiza como “bandido” ou alguém propenso a cometer 

condutas desviantes8. 

Neste contexto, surge o processo penal, para muitos, como instrumento de 

prevenção à criminalidade, considerado erroneamente como instância última de defesa e 

preservação dos interesses coletivos. Logo, por meio da sentença penal condenatória, o 

indivíduo criminoso é neutralizado e extirpado do convívio público - minimizando a 

criminalidade pela coibição da reincidência9, bem como por meio do efeito intimidante 

gerado sobre o intelecto dos “inclinados” à delinquência10. 

Ora, semelhante entendimento não poderia ser mais equivocado e ilógico, uma 

vez que o processo é instaurado, desenvolvido e extinto após considerável lapso 

temporal em relação à suposta conduta criminosa imputada, o que, per si, desmantela 

completamente seu caráter preventivo, antecipatório11. 

Como bem sintetiza Paulo S. Xavier de Souza, para a chamada teoria 

preventiva, o processo serviria “como um meio de prevenção da prática do delito, 

inibindo tanto quanto possível a prática de novos crimes, sentido preventivo (ou 

utilitarista) que projeta seus efeitos para o futuro”12. Ademais, a pena teria ainda, em 

perfeita harmonia com esta tese, o desiderato de ressocializar o apenado, de lhe 

“recuperar” psicologicamente, de modo a permitir sua reinserção ao corpo coletivo. 

Todavia, não prospera o argumento de que a pena decretada em sede 

processual exerce efeito intimidante perante o intelecto do indivíduo. Como bem se 

sabe, os dados estatísticos relativos às condenações e aprisionamentos são crescentes em 

nosso país, ao passo que o número de cidadãos submetidos à repressão processual pelo 

Estado também é cada vez mais alarmante, o que evidencia a ineficácia preventiva da 

coerção penal. 

Ademais, como precisamente se pronuncia Aury Lopes Jr., “a função de 

prevenção geral desempenhada pela norma penal é mínima ou inexistente”13. E 

prossegue: “Como resposta ao crime, a prisão é um instrumento ineficiente e que serve 

                                                           
8 Tese sustentada pela Escola criminológica Positivista 

9 Ao retirar o indivíduo do convívio social, este estaria impossibilitado de cometer novos crimes e assim 

se reduziria a criminalidade. 

10 A teoria preventiva sustenta a tese de que as penas exercem sobre os cidadãos um efeito intimidante 

suficiente para desestimular psicologicamente o cometimento de crimes. 

11 Por se instaurar posteriormente ao ato de execução e a consumação de um delito, a pena jamais pode 

ser considerada um elemento preventivo, uma vez que, pela lógica cronológica e o nexo de causalidade, 

tem como fundamento uma punição posterior. 

12 SOUZA, Paulo S. Xavier. “Individualização da pena no Estado Democrático de Direito”, p. 75. 

13 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 45. 
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apenas para estigmatizar e rotular o condenado, que, ao sair da cadeia, encontra-se em 

uma situação muito pior do que quando entrou”14. 

Deve ser superada, como se vê, a tese da pena (processo) como instrumento 

efetivo de inibição às condutas criminosas, tampouco de reinserção do condenado ao 

convívio social, considerando fatores como sua atuação posterior e a ausência de dados 

objetivos que atestem sua contribuição direta para a redução da criminalidade.   

Por fim, deve-se interpretar a pena (processo) como um instrumento de 

neutralização e rotulação de indivíduos previamente selecionados pelo sistema penal de 

um Estado. Especificamente no que toca à realidade brasileira, mostra-se patente a 

inutilidade preventiva da pena, uma vez que a população carcerária de nosso país é uma 

das maiores do mundo, a despeito de todas as condenações que, consoante a tese 

preventiva, “serviriam de exemplo” para coibir novas práticas delituosas. 

Ainda no que tocante ao efeito ressocializante das penas, relembre-se que 

estudos criminológicos demonstram, além de altíssimos índices de reincidência penal, 

que em grande parte desses casos os crimes posteriormente cometidos são mais graves 

do que os primeiros15, o que se entende como argumento suficiente para refutar esta 

tese. 

 

2.2.  Finalidade de Controle e Pacificação Social  

Cumpre discorrer também sobre a concepção do processo penal como 

instrumento de controle e pacificação social. Destarte, cabe proclamar que esta corrente 

teórica consagra uma ampla gama de termos e conceitos imprecisos, de interpretação 

subjetiva e aberta tais como “bem comum”, “interesse público”, “justiça”, “eficiência”, 

“celeridade”, “razoabilidade”, entre outros. 

Em cotejo com o afirmado anteriormente, a atuação dos grandes grupos de 

comunicação é decisiva para difundir a sensação de medo, insegurança e violência, 

promovendo verdadeiro exercício legítimo de segregação, estigmatização e repressão 

dos indivíduos socialmente mais vulneráveis. 

Neste sentido deve-se fazer referência à lição de Sampaio, para o qual antes da 

responsabilização penal em sede processual, “a estigmatização já pode ser observada 

                                                           
14 Ibid. LOPES JR, Aury, p. 46. 

15 O tratamento desumano e cruel, as instalações prisionais precárias e indignas, bem como a 

discriminação e rejeição social sofrida pelos presos acentuam as já imensas desigualdades apontadas 

como causas da criminalidade. 
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pelo arcabouço social formativo de convicção preconcebida da realidade 

criminalizante”16. 

 

 

Prossegue o autor: 

“Essa formatação ocorre justamente porque de forma corriqueira existem 

falhas do Estado na prevenção de condutas delituosas. Na maioria das vezes, 

a apuração de práticas delitivas e suposta autoria também se mostra 

prejudicada, pela completa ausência de estrutura institucional da polícia 

repressiva. Por fim, segue o processo – o último na escala de atuação do 

poder repressivo – como resumo da tentativa da busca desenfreada pela 

responsabilização penal-individual”17. 

 

Sobre o tema discorre Roberta Lofrano Andrade, para a qual os meios de 

comunicação “apresentam um risco permanente e generalizado e deixam de levar em 

conta aspectos sociopsicológicos e culturais que poderiam ajudar a compreender a 

criminalidade”18. 

Como se conclui, o ponto central da questão repousa no momento de formação 

da convicção popular sobre a realidade delitiva, muito anterior ao próprio cometimento 

do crime, que em muitos casos sequer vem a ser praticado.  

Logo, não restam maiores dúvidas quanto à constatação da influência das 

agências informativas na formação de uma certeza preconcebida e descompassada sobre 

a realidade delitiva objetiva, fator preponderante para a detecção, estigmatização e 

formação da consciência popular de apoio à neutralização dos indivíduos esteticamente 

rotulados.  

Ainda de acordo com Andrade, a cobertura tendenciosa e sensacionalista 

exercida pelos meios de comunicação em massa incute o sentimento de indignação na 

população, “que passa a exigir a adoção de medidas penais como se sua ausência ou sua 

brandura fossem causadoras daqueles delitos”19. 

                                                           
16 SAMPAIO, Denis. “A verdade no Processo Penal – A permanência do Sistema Inquisitorial através do 

discurso sobre a verdade real”, p. 90. 

17 Ibid. SAMPAIO, Denis, p.91. 

18 ANDRADE, Roberta Lofrano. “Processo Penal e Sistema Acusatório – Evolução histórica, Expansão 

do Direito Penal e Considerações críticas sobre o Processo Penal Brasileiro”, p. 117. 

19 Ibid. ANDRADE, Roberta Lofrano, p. 120. 
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Nada obstante, é necessário salientar que os grandes conglomerados de mídia e 

as agências formadoras de opinião em geral não podem ser exclusivamente 

responsabilizados por este meticuloso, sutil e macabro ritual de difusão do medo, 

rotulação e neutralização de seus prováveis causadores.  

Ao seu lado, é possível dizer, contribuem também para este processo 

segregacionista as normas penais infraconstitucionais – produtos da atividade legislativa 

do Estado -, a polícia repressiva, as instituições acadêmicas, o Poder Judiciário, o 

Ministério Público e todas as demais agências do sistema penal, consolidando pela 

reiteratividade um discurso irracional de perseguição e ódio aos indivíduos selecionados 

pelo sistema20. 

Prescindível adentrar as especificidades funcionais de todos os agentes do 

sistema penal pátrio, visto que tal apuração se desviaria do foco deste trabalho de 

pesquisa, a saber, identificar a permanência de contornos inquisitoriais no processo 

penal brasileiro contemporâneo e sustentar a sua necessária reformulação. Logo, nos 

limitaremos a afirmar que as demais agências elencadas consagram a lógica de 

seletividade e reproduzem o discurso macabro de formação e neutralização de inimigos 

públicos, sujeitos potencialmente nocivos à sociedade.  

Cumpre notar que muitos foram os discursos criminológicos ao longo da 

história que se dispuseram a propor argumentos racionais que sustentassem 

ideologicamente a segregação da maioria vulnerável em favor da minoria dominante. 

Fatores estéticos, físicos, psicológicos e místicos deram azo à perseguição e 

neutralização de determinados indivíduos fragilizados socioeconomicamente, cujo 

suposto potencial ofensivo à sociedade legitimava o exercício autoritário e repressivo 

pelo Estado contra sua liberdade e até mesmo sua vida. 

Neste ponto, remete-se o leitor à crítica que Aury Lopes Jr. faz à diferenciação 

tendenciosa entre os bens jurídicos públicos e os privados, de modo a viabilizar o 

sacrifício dos direitos individuais face ao “protagonismo” e supremacia do interesse 

coletivo.  

 

Segundo o autor: 

 “É uma manipulação discursiva que faz um maniqueísmo grosseiro para 

legitimar e pretender justificar o abuso de poder. Inicialmente, há que se 

compreender que tal reducionismo (público privado) está completamente 

superado pela complexidade das relações sociais. Ademais, em matéria penal, 

todos os interesses em jogo – principalmente os do réu – superam muito a 

                                                           
20 O discurso de combate rigoroso à delinquência pelo atendimento ao interesse público funciona de fato 

como instrumento de controle social formal, e ecoa em todas as esferas de ensino e atuação jurídica. 

Deve-se sustentar que o cinismo deste discurso reside no papel dissimulado do processo como instância 

de contenção e amenização da violência gerada pela negligência do Poder Público no combate às 

desigualdades sociais e das verdadeiras causas da criminalidade. 
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esfera do ‘privado’, situando-se na dimensão de direitos e garantias 

fundamentais (portanto, ‘público’, se preferirem)”21. 

 

Pode-se afirmar sem prejuízo que, para o autor, termos como “interesse 

público”, “bem comum”, “defesa social” e outras expressões afins nada mais são do que 

mecanismos discursivos falaciosos e irracionais, elaborados para justificar 

ideologicamente a repressão aos menos favorecidos da coletividade, legitimando o 

combate a “alguns” como instrumento necessário à salvaguarda dos interesses de 

“todos”. Esta lógica fomenta a “demonização” dos marginalizados, vistos de maneira 

tão odiosa pela sociedade que são destituídos de sua própria condição humana. 

Discorrendo ainda sobre os movimentos repressivistas ao longo da história 

recente da humanidade, Aury Lopes suscita o conceito de “lei e ordem” como substrato 

ideológico de justificação do combate aos excluídos sociais.  

Para ele: 

“tal império da ordem só pode ser fruto do autismo jurídico e de uma boa 

dosagem de má-fé. A falácia do discurso salta aos olhos, pois tal ordem, 

numa sociedade de risco como a nossa e com um altíssimo nível de 

complexidade, só pode decorrer do completo afastamento do direito da 

realidade e/ou da imensa má-fé por parte de quem o prega”22.  

 

Nesta esteira, Lopes cita em sua obra o “Zero Tolerance” e o “Broken 

Windows”23, movimentos criminológicos de extrema direita instituídos nos Estados 

Unidos nas últimas décadas, instaurados como consequência do enfraquecimento 

significativo do Estado Social e da “glorificação do Estado Penal” naquele país.  

Tais movimentos foram, em suma, expressão fiel das políticas criminais de 

intolerância e ódio às minorias norteamericanas. Sobretudo jovens negros, 

latinoamericanos, pobres, residentes das áreas periféricas e dos subúrbios eram alvos de 

uma atuação rigorosa da polícia repressiva, pela qual eram submetidos a toda sorte de 

constrangimentos, como revistas, prisões ilegais, agressões e assassinatos. 

Ainda mais alarmantes são os dados demonstrativos da total inutilidade de tais 

medidas para a diminuição dos índices de criminalidade naquele país. Muito ao 

contrário, os números colhidos nestes locais durante o referido período apontam para 

um aumento da criminalidade e da violência, o que reforça o entendimento de que a 

repressão ostensiva e a intolerância socioeconômica somente se retroalimentam.  

                                                           
21 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 34. 

22 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 41. 

23 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 42. 
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Com efeito, as considerações tecidas até aqui tencionam afirmar que conceitos 

indefinidos e imprecisos como o de “segurança pública”, “interesse público”, “bem 

comum” e “ordem” nada mais são do que artifícios discursivos criados 

tendenciosamente para legitimar a repressão às minorias vulneráveis do corpo social, 

reproduzindo e consolidando sua dominação por parte das camadas mais elitizadas da 

população.  

 

Consoante preciso magistério de Roberta Lofrano: 

“Essa política proporciona uma dupla consequência: a perseguição de certos 

setores sociais em determinados espaços públicos e a construção de uma 

mensagem de tranquilidade transmitida aos outros âmbitos sociais, mais 

precisamente às classes médias e altas”24. 

 

Assim, as agências penais criam, difundem e consolidam a sensação de medo - 

por meio da criminalização de condutas e identificação de indivíduos – fomentando o 

apoio repressor às camadas mais vulneráveis e negligenciadas da sociedade, cuja lógica 

de segregação reiterativa estabelece um nexo de proporcionalidade entre a aludida 

repressividade e o estabelecimento da ordem pública. 

Com efeito, o papel da mídia reforça a concepção do processo penal como 

instrumento de promoção do controle e da paz social, transmitindo para as classes 

dominantes da população uma mensagem de intranquilidade social, descompassada da 

realidade objetiva, somente remediada pela atuação austera do poder público no 

combate à delinquência produzida por sua própria negligência.  

Cumpre consignar ainda que a crítica que se faz a esta corrente teórica se 

justifica enquanto argumento de insurgência contra a segregação seletiva, denunciando 

o papel do processo como instrumento de associação entre a exclusão social dos pobres 

e o sentimento de controle e pacificação social. 

Ainda conforme o magistério de Andrade: 

“o princípio da presunção de inocência é desconhecido ou deliberadamente 

ignorado pela imprensa para satisfazer o sensacionalismo e o interesse e 

alguns. Com isso, o pensamento popular é o de que, apontado o suspeito pela 

mídia, ele deve ser encarcerado de pronto, sem qualquer consideração à 

garantia do devido processo legal”25. 

 

                                                           
24 Ibid. ANDRADE, Roberta Lofrano, p. 144. 

25 Ibid. ANDRADE, Roberta Lofrano, p. 123. 
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Por fim, sustenta-se neste trabalho a incompatibilidade constitucional desta 

concepção acerca do processo penal, porquanto a experiência prática evidencia que a 

associação entre o instrumento processual e a satisfação dos interesses públicos, além de 

suprimir os direitos e garantias individuais fundamentais do acusado em nome de 

parâmetros imprecisos e manipuláveis, em nada contribui para o combate às 

desigualdades sociais e a corrupção, verdadeiras causas da criminalidade que se 

pretende combater. 

 

2.3.  Busca pela Verdade Real 

No que toca à “verdade”, cumpre destacar inicialmente a imensa dificuldade 

para a sua definição conceitual objetiva, imune a quaisquer interpretações parciais. O 

que é “verdade” para alguns certamente não o é para outros, especialmente porque é 

caracterizada pelas impressões sensoriais advindas do contato com o mundo que se 

observa. 

Ressaltamos que nossa proposta não é explorar exaustivamente o tema, mas 

nos limitaremos a estudá-lo superficialmente, para ao final concluir com segurança pela 

notória complexidade que enseja a definição conceitual objetiva da verdade, cuja 

maleabilidade serve unicamente à legitimação de uma atuação jurisdicional arbitrária, 

voltada para a satisfação do interesse público. 

Com isso, defendemos a posição de que o argumento da verdade real, assim 

como outros já citados neste trabalho, funciona como mecanismo de controle social a 

serviço do falacioso interesse público, o que requer a defesa de sua inaplicabilidade 

especialmente em sede processual penal. 

Contextualizando o conceito a um de seus períodos históricos mais marcantes, 

pode-se afirmar que na Idade Média, seguindo a uma lógica de protagonismo 

eclesiástico, a verdade era imposta pelas Escrituras Sagradas, sem espaço para qualquer 

interpretação subjetiva ou discussão, devendo ser marcado o referido período histórico 

como pioneiro na sua utilização enquanto mecanismo de controle e dominação social. 

Como se verá adiante, este traço arbitrário do discurso jurídico-penal forneceu 

as diretrizes inquisitoriais para a busca frenética e desregrada da verdade real em âmbito 

processual, o que decerto ensejou a supressão de direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos. 

É bem de se notar, a este respeito, que o discurso pela busca irrestrita e 

irracional pela verdade não enfraqueceu ao longo dos séculos, mas aperfeiçoou-se, 

adquiriu nova roupagem que lhe traja até os dias atuais. Sobre o sistema processual 

penal inquisitório nos debruçaremos detidamente, porém, nos capítulos subsequentes, 

bastando proclamar aqui que na busca pela verdade real encontra-se o seu mais 

representativo e ilustre fundamento discursivo. 
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Retomando o estudo do tema, tem-se a impressão de que o juiz, pelo 

conhecimento jurídico técnico e “reputação ilibada” de que desfruta perante a 

sociedade, é considerado o agente público apto a gerenciar a busca incessante pela 

apuração dos fatos, e neste esforço intelectual encontrar a verdade até então oculta. Não 

é demais relembrar que o mito da verdade real é umbilicalmente ligado aos ideais do 

“Estado de urgência”, da intolerância social e dos demais argumentos ideológicos que 

incrementam a rivalidade e a exploração social.  

As agências do sistema penal criminalizam determinadas condutas de 

indivíduos selecionados, antecipam sua culpabilidade, fomentam sua perseguição e por 

fim manejam sua neutralização, sendo este fenômeno legitimado pelo apoio repressor 

que confia na verdade que o juiz, porta-voz e guardião do interesse público, é capaz de 

decretar. 

Como leciona Denis Sampaio: 

“O supervalor dado à verdade no processo penal indica ainda um discurso 

ligado ao interesse público. Há uma denotação de que o processo penal 

possui a única finalidade da descoberta da verdade absoluta, que corporifica 

uma função de segurança pública, havendo real confusão entre as funções de 

órgão julgador com as da polícia ostensiva e repressiva. Na verdade, a defesa 

do interesse público, pelo discurso da verdade real no diploma processual, 

condiciona uma busca incessante por um juízo de certeza, mesmo que 

saibamos ser ele utópico na visão filosófica e inexistente na vertente 

científica”26. 

 

O autor assinala ainda que a busca desmedida pela verdade absoluta representa 

perigosa ameaça à força constitucional, tomando como exemplo a flexibilização 

conferida pelo artigo 129, inciso VIII da Carta Magna ao sistema acusatório, pela qual é 

facultado ao juiz atuar ativamente em prol da obtenção da verdade material diante do 

confronto entre as partes, abandonando assim sua imperiosa neutralidade. 

Evidente que a busca pela certeza absoluta em sede processual é instrumento 

para fundamentar e legitimar a perseguição do julgador a esta verdade plena. O juiz, não 

mais adstrito ao papel de mero espectador, de uma figura isenta, incorpora 

legitimamente a tarefa de apurar e obter a verdade propugnada como necessária para a 

satisfação dos clamores de defesa e paz social.  

Entende-se erroneamente que a verdade absoluta (culpabilidade do acusado) 

existe, é imprescindível para a segurança de todos e pode ser declarada pelo juiz ao final 

do procedimento processual. As camadas mais favorecidas financeira e intelectualmente 

elegem os indivíduos que lhe deverão obediência, que lhe serão subservientes e assim 

promovem sua dominação. 

                                                           
26 Ibid. SAMPAIO, Denis, pp. 80 e 81. 
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Numa realidade global em que os recursos naturais, energéticos e financeiros 

são cada vez mais escassos, torna-se fundamental para quem ocupam as posições mais 

altas da pirâmide social manter o status quo, procedendo à submissão e neutralização 

dos indivíduos que compõem a concorrência, mesmo que vulnerável, na competição 

socioeconômica. 

A verdade real é, portanto, o fundamento discursivo mais característico dos 

sistemas processuais arbitrários, cuja matriz inquisitorial confere ao juiz-investigador 

não só a faculdade, mas, em nome do interesse público, a incumbência de perseguir a 

qualquer custo a verdade de que o acusado é culpado e deve ser removido do convívio 

social. Num contexto de urgência e intolerância social, o intuito exploratório das elites 

dominantes fomenta a identificação do vilão social, daquele indivíduo que por suas 

características estéticas deve ser extirpado da sociedade como garantia da segurança 

pública.  

Esta caracterização que se inicia na estigmatização social e passa pelo apoio 

repressor culmina com a decretação de sua culpa pelo magistrado, após esmero 

desmedido na busca (ou fabricação) dos elementos probatórios que dão imunidade 

formal a sua decisão. 

Lamentavelmente ainda hoje se sustenta a busca da verdade real como 

finalidade precípua do processo penal, tese corroborada por muitos operadores, 

estudiosos do Direito e doutrinadores. Resta consagrado aqui o entendimento de que os 

direitos e garantias individuais, face à supremacia do mítico interesse público, devem a 

este ceder lugar, ignorando-os como patrimônio jurídico inalienável de toda a 

coletividade27. 

Este é o principal efeito nocivo da busca incessante pela verdade real, qual seja 

a fundação de um processo penal inquisitório, arbitrário e antidemocrático, no qual é 

sacrificado o princípio da imparcialidade do julgador, em nome de um interesse 

condenatório falaciosamente suscitado como instrumento necessário ao estabelecimento 

da ordem pública. 

Procedente, portanto, a crítica à permanência do traço inquisitório no sistema 

processual penal brasileiro, porquanto são maculados pela atuação positiva do juiz na 

colheita da carga probatória todos os princípios, direitos e garantias constitucionais que 

visam a assegurar o viés democrático do processo e a proteção da liberdade do 

indivíduo sujeito à repressão persecutória. 

                                                           
27 Como afirmado anteriormente, deve-se entender por satisfação do interesse público a concreta 

efetivação dos direitos fundamentais, baseados na dignidade da pessoa humana e nos demais corolários 

dos direitos humanos, considerados o maior patrimônio jurídico ao dispor das sociedades democráticas. 

Deve-se promover, portanto, o afastamento entre o discurso condenatório dominante e o atendimento ao 

falacioso “bem comum”. 
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Sobre este mérito discorreremos posteriormente, mas por ora é suficiente 

afirmar que ao procurar os elementos de prova que lhe influenciarão ao final do 

procedimento processual penal, o juiz se contamina psicologicamente e estará, portanto, 

incapacitado de proferir a sentença adequada, tanto pela técnica jurídica como pelo 

critério da função sociopolítica de sua decisão. A prestação jurisdicional obediente aos 

ditames democráticos consagrados em nossa Carta Política reclama uma atuação 

imparcial e paritária do julgador, preservando a imparcialidade que lhe é curial. 

Ainda conforme os ensinamentos do professor Denis Sampaio, cumpre 

destacar que para ele a busca sobre a verdade real em âmbito processual penal se situa 

“numa relação global existente entre a cultura, a linguagem, o exercício de poder 

individualizado e coletivo, seus limites e a prescrição discursiva dirigida à realização 

dos preceitos jurídicos”28. 

Logo, a passagem transcrita nos permite compreender que a busca sobre a 

mitológica verdade real não figura somente nos procedimentos processuais 

propriamente ditos, mas principalmente na lógica, no “espírito” que orienta a própria 

cultura, a linguagem e as relações de poder de um Estado perante os cidadãos. Com 

efeito, a verdade real reflete os valores, tradições e concepções de um determinado 

grupamento organizado de indivíduos, a compleição filosófica e espiritual 

preponderante em determinada coletividade.  

Como ousamos afirmar, a verdade real é também um argumento místico de 

aproximação entre a fragilidade humana e a onipotência da figura divina. Isto porque, 

consideramos que a busca por uma certeza inafastável, de uma verdade absoluta, revela 

a pretensão humana de desvelar-se de sua própria vulnerabilidade psíquica para alcançar 

a certeza irrefutável que somente a divindade pode proporcionar. 

Convém aqui convidar o leitor a observar toda a ritualística tradicional 

imanente nas instalações, indumentárias e procedimentos judiciários, cuja extrema 

formalidade denota a tentativa de superação da condição humana, de fuga da 

simplicidade espiritual em direção à virtude.  

Assim, imbuído do poder decisório e da chancela irrestrita da sociedade, 

trajado distintamente, sentado em posição elevada, centralizada e logo abaixo do 

crucifixo, reveste-se o juiz de uma oficialidade simbólica que lhe imuniza de qualquer 

incerteza inerente à própria condição humana. 

Conclui-se que o julgador, além de porta-voz e guardião dos interesses 

públicos de uma sociedade, é também mensageiro, intermediário entre o homem e a 

palavra de Deus, contra a qual não subsiste qualquer dúvida. Cabe ao juiz, segundo a 

lógica inquisitiva, revestido da autorização normativa e das prerrogativas divinas, 

pronunciar a verdade da condenação do acusado, em detrimento de todos os seus 

direitos e garantias fundamentais. 

                                                           
28 Ibid. SAMPAIO, Denis, p. 3. 
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Isto porque, como aferido no capítulo introdutório do trabalho, são numerosos 

os dispositivos normativos infraconstitucionais, mormente consubstanciados no Estatuto 

Processual Penal, que autorizam o ativismo judicial na persecução probatória, em clara 

contraposição ao sistema acusatório e aos demais princípios e garantias 

constitucionalmente assegurados. 

É o que o ilustre professor Aury Lopes Jr. define como “crise da teoria das 

fontes”29, cenário no qual as normas infraconstitucionais prevalecem em detrimento de 

disposições constitucionais expressas, chegando-se ao cúmulo, critica o autor, de alguns 

negarem a Constituição como fonte vinculativa concreta. 

A problemática da crise das fontes situa-se no fato de que a Constituição 

brasileira é, ao menos formalmente, diploma normativo de viés amplamente 

democrático e garantista, sendo sua mitigação perigoso desvio rumo a uma atuação 

jurídica arbitrária e repressiva, alheia ao rol de prerrogativas individuais fundamentais 

expressas no ordenamento jurídico pátrio. 

Como se pode concluir, a crise da teoria das fontes é fenômeno que confere ao 

processo penal brasileiro a indesejada peculiaridade de sobrelevar institutos normativos 

e procedimentos arbitrários e autoritários, a despeito de uma orientação constitucional 

democrática, o que decerto vulgariza a própria força vinculativa da Carta Magna. 

Resta evidente, por fim, que o argumento do processo como instrumento de 

obtenção da verdade absoluta deve ser rechaçado, tendo em vista ser inviável sua 

definição conceitual ontológica sobre a verdade, bem como a impossibilidade de se 

reproduzir de maneira absoluta e integralmente fiel os acontecimentos pretéritos, de 

modo que jamais se chegará a uma concepção homogênea e fidedigna sobre os fatos 

apurados em sede processual. 

Ademais, tampouco subsiste a tese de que a busca pela verdade absoluta serve 

aos próprios interesses do acusado, figurando tal falácia como elemento de sustentação 

do sistema penal misto que, como se analisará em outro momento, pretende nada mais 

do que camuflar as práticas arbitrárias e autoritárias próprias do paradigma inquisitorial. 

 

2.4.  Finalidade Instrumental 

Superada a questão da “verdade real”, passemos a abordar a concepção do 

processo penal como instrumento, elemento necessário à obtenção de um resultado 

pretendido ou esperado. Seja qual for o posicionamento ideológico adotado, é inegável a 

função instrumental do processo penal. 

                                                           
29 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 32. 
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“Desde logo, não devem existir pudores em afirmar que o processo penal é um 

instrumento e que essa é a razão básica de sua existência”30, como bem sintetiza Aury 

Lopes Jr. 

É imperioso ressaltar que, como todo instrumento à disposição do operador, o 

processo penal pode promover às mais variadas finalidades, sejam elas de viés 

democrático ou autoritário. Logo, partindo desta premissa, podemos afirmar que todas 

as expressões até aqui abordadas e correntes teóricas que se propõem a estudar o tema 

não ignoram a tese da função instrumental do processo penal. 

Reitere-se, portanto, que a concepção do processo penal como instrumento é a 

concepção mais sólida sustentada em seu estudo. Resta saber com que escopo este 

poderoso instrumento será usado, se consagrará os ditames basilares do Estado 

Democrático de Direito ou, se ao contrário, levará à supressão dos direitos e garantias 

fundamentais consubstanciados em nossa Carta Política. 

Partindo da premissa de sua finalidade instrumental, comecemos pela 

propugnada tese do processo penal como instrumento a favor da jurisdição31. Desde já 

se deve fincar entendimento contrário a esta tese, simplesmente por representar uma 

visão “antropofágica” do indivíduo submetido à persecução penal. 

Ora, se a instrumentalidade do processo atende à defesa da própria prestação 

jurisdicional, sob o prisma da produtividade, não será outro o desdobramento senão a 

consideração do indivíduo como mero objeto à mercê de seus caprichos e deliberações. 

O processo penal deve ser compreendido como instrumento de valorização do homem 

enquanto titular de direitos e garantias intangíveis, que devem prevalecer em detrimento 

de quaisquer perspectivas de priorização à eficiência. 

Se assim não fosse, restaria legitimada a busca incessante pela apuração da 

verdade real, uma vez que uma prestação jurisdicional eficiente requer a efetivação da 

“justiça” que, como sabemos, advém do juízo de certeza mais célere possível sobre a 

culpabilidade do sujeito passivo da relação processual penal, mediante o atropelamento 

de seus direitos e garantias fundamentais. 

Neste ponto cumpre notar que, a partir do recebimento da denúncia pelo juiz 

criminal, o então réu, ainda que absolutamente preservada a sua inocência, torna-se para 

a doutrina o sujeito passivo da relação processual penal, dada a posição desvantajosa e a 

ampla gama de privações e constrangimentos aos quais é submetido. 

Ademais, conforme leciona Sampaio, “o processo afasta-se de sua natureza de 

garantia do cidadão e se aproxima da necessidade de instrumento para a prestação 

                                                           
30 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 64. 

31 Esta corrente exprime uma visão utilitarista do processo, de priorização da produtividade do Poder 

Judiciário na obtenção e demonstração da justiça com a maior celeridade possível, relegando os direitos e 

garantias individuais do acusado a segundo plano. 
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jurisdicional justa”32. Ousamos interpretar que aqui o autor sugere o elo entre o conceito 

de “justiça” e a “verdade” a ser produzida pela atuação jurisdicional antidemocrática, 

decorrente dos clamores sociais punitivos. 

Há, ainda na esteira das correntes teóricas sobre o escopo do processo penal, o 

argumento de que este atende a uma dupla finalidade, qual seja, a garantia da sociedade 

contra atos penalmente relevantes concomitantemente à defesa da liberdade jurídica do 

acusado, tese sustentada por inúmeros juristas e operadores do Direito adeptos da tese 

do sistema processual misto. 

Convém afirmarmos, previamente a um juízo de valor mais profundo sobre a 

referida tese, que há um notório avanço, uma “virtude” em relação aos demais discursos 

até aqui abordados, a proclamação da tutela da liberdade do indivíduo como finalidade e 

fundamento da própria existência do processo penal. Trata-se, indubitavelmente, de 

argumento mais coerente e alinhado com os ditames democráticos de nosso processo 

penal. 

A defesa da liberdade jurídica deve ser, como se demonstrará ao longo deste 

trabalho, a finalidade precípua e intangível de todo sistema processual penal de matriz 

democrática, orientado pela lógica do processo como garantia do indivíduo contra o 

poder repressivo do Estado.  

Cumpre notar, entretanto, que apesar de seu viés aparentemente alinhado aos 

preceitos democráticos, esta tese também deve ser rechaçada, visto que, ao proclamar a 

defesa da sociedade contra atos penalmente relevantes, reproduz, ousamos dizer, o 

discurso do processo como instrumento de controle social formal, de defesa do 

“interesse público” contra a violência imposta pelos inimigos, seguindo-se a lógica 

seletiva e estigmatizante já explorada nos parágrafos precedentes.  

Ademais, como nos propusemos a demonstrar, todo o processo de formação da 

convicção sobre a realidade criminalizante, não obstante uma aparência democrática, 

em verdade reitera a lógica predatória de exclusão social ensejada por fatores como a 

eleição dos bens jurídicos a serem resguardados e a seleção dos vilões sociais sujeitos à 

neutralização. 

Com efeito, a tese do processo como instrumento da satisfação da própria 

jurisdição também merece ser refutada, uma vez que o evidente papel político exercido 

pela atividade jurisdicional não ignora, como já se afirmou, os clamores sociais por 

maior rigor repressivo. A consequência temerária desta lógica macabra é a concepção 

coletiva de que quanto maior o índice de condenações e prisões, mais eficiente e 

produtiva será a jurisdição, o que não se pode tolerar num ordenamento jurídico de 

matriz democrática como o brasileiro. 

                                                           
32 Ibid. SAMPAIO, Denis, p. 82. 
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Corroborando a tese propugnada por juristas como Aury Lopes Jr., fincamos 

posicionamento no sentido da instrumentalidade constitucional do processo penal. 

Como leciona o referido autor, “o fundamento legitimante da existência do processo 

penal democrático se dá por meio de sua instrumentalidade constitucional”33. 

Resta aqui consagrada a visão do processo penal como instrumento atinente à 

efetivação dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo face ao exercício do poder 

punitivo do Estado. Neste contexto, afirma o autor que “o processo penal passa a ser o 

freio ao desmedido uso do poder, é a última instância de garantia frente à violação dos 

princípios de intervenção mínima e da fragmentariedade do direito penal”34. 

Tal posicionamento provém concomitantemente da situação passiva do réu em 

sede processual penal e da necessidade de legitimação e justificação do exercício 

punitivo pelo Poder Público. Assim, para uma prestação jurisdicional justa, faz-se 

crucial a priorização dos direitos e garantias fundamentais do acusado, a qual não 

comporta uma parcialidade condenatória supressora de sua própria legitimidade.  

Conclui-se, por fim, ser a finalidade precípua do processo penal a defesa e 

efetivação concreta dos direitos e garantias fundamentais do acusado, caracterizando-se 

como verdadeiro procedimento dialético de minimização do poder repressivo do Estado 

no qual se persiga unicamente a “verdade processual”, obediente aos ditames 

democráticos consignados em nossa Carta Magna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
33 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 30. 

34 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 48. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS 

 

Procederemos neste capítulo à análise dos principais institutos dos sistemas 

processuais penais já adotados ao longo da história jurídica. Ofereceremos ao leitor os 

critérios que entendemos decisivos para melhor identificar e compreender um sistema 

processual, formulando em seguida o estudo específico dos diferentes modelos, 

apresentando suas principais características para, ao final, formular juízo de valor crítico 

sobre cada um segundo o prisma democrático consagrado em nossa Carta Política. 

Inicialmente, cumpre destacarmos os ensinamentos de Benedito Roberto 

Garcia Pozzer, para o qual “o sistema processual adotado é revelado a partir da forma 

como o Estado acusa, julga e permite ao cidadão o exercício da defesa”35. 

Com efeito, pode-se extrair do trecho acima que para o autor, fatores como a 

forma de Estado, o exercício das relações de poder verticalizado, a utilização político-

social do processo e a gestão dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo 

denotam a adoção de um sistema processual penal de viés democrático ou arbitrário. 

Segundo magistério de André Faria, a noção de sistema é dada por “um 

princípio, chamado de princípio unificador, que reflete a ideia central desse modelo, seu 

núcleo”36. Assim, pode-se afirmar, a identificação de um sistema se dá pela detecção do 

elemento central, que informa o fundamento e as atribuições orgânicas de todos os 

demais que em torno dele orbitam e para o qual operam, visando a atingir uma 

finalidade específica. 

Assim, elementos como a defesa da liberdade, a apreciação do indivíduo como 

sujeito de direitos, a efetivação das garantias fundamentais e o exercício constitucional 

do processo são consectários lógicos de um núcleo unificador que informa um sistema 

processual acusatório, de cunho democrático. 

Por outro lado, um modelo autoritário é informado pelo núcleo inquisitório, 

caracterizado pela busca ilimitada da mitológica “verdade real”, notabilizada pela 

autorização judicial ilimitada na coleta do material probatório necessário ao 

convencimento condenatório. Como exaustivamente afirmado, o discurso falacioso da 

defesa do interesse público e do controle social legitima uma pré-disposição 

condenatória em detrimento dos direitos e garantias fundamentais do acusado. 

                                                           
35 POZZER, Benedito Roberto Garcia. “Correlação entre acusação e sentença no processo penal 

brasileiro”, 2001, p. 27. 

36 FARIA, André. “Os Poderes Instrutórios do Juiz no Processo Penal – Uma Análise a partir do Modelo 

Constitucional de Processo”, 2011, p. 7. 
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Cumpre reiterar que o posicionamento aqui sobrelevado é ostensivamente 

crítico à permanência do núcleo inquisitorial em nosso sistema processual. Sustentamos 

que a inquisitoriedade vicia absolutamente o processo penal, pois extermina a 

imparcialidade do julgador, antecipa a culpabilidade do acusado e inviabiliza assim uma 

prestação jurisdicional justa e democrática, objetando, em suma, o próprio devido 

processo penal. 

Proclama-se neste trabalho a inexistência de um sistema processual híbrido, 

“misto”, que comporte simultaneamente o paradigma acusatório e o inquisitório, 

porquanto a coexistência de núcleos antagônicos num mesmo sistema impossibilita uma 

coerência “orgânica”, sua identificação e comprometendo, assim, sua funcionalidade. 

Ademais, devemos reiterar que toda a atuação institucional do Estado reflete o 

escopo definido pelo núcleo informativo do sistema, encontrando em sede processual 

sua mais perceptível concretização. Logo, as normas penais infraconstitucionais, a 

polícia repressiva, os redutos acadêmicos, a mídia, o Poder Judiciário, o Ministério 

Público e as demais agências penais têm suas atividades “desembocadas” no processo 

penal, instância que retira a abstração de normas e discursos jurídicos e atribui efeito 

prático sobre a vida dos sujeitos a ele submetidos. 

Formuladas algumas observações preliminares, promoveremos a seguir o 

estudo detalhado dos diferentes sistemas processuais penais vigentes em diferentes 

épocas históricas, fazendo-se necessário abordá-los separadamente em tópicos, com 

vistas a facilitar a leitura e compreensão dos institutos em referência. Iniciaremos por 

uma exposição substancialmente histórica dos modelos, procedendo em seguida a uma 

análise crítica de suas principais características. 

 

3.1. Sistema Processual Acusatório (Antigo) 

Inicialmente, quanto à origem do sistema processual acusatório, ensina Aury 

Lopes Jr. que “remonta ao direito grego, o qual se desenvolve referendado pela 

participação direta do povo no exercício da acusação e como julgador”37. É de se 

ressaltar, no entanto, que o sistema foi aperfeiçoado na Alta República romana, tendo a 

separação entre as funções de acusar, investigar e julgar como seu traço característico. 

Explica-nos Roberta Lafrano Andrade que no período da monarquia romana, o 

Rei poderia exercer diretamente a administração da justiça ou, quando não o fazia, 

delegava tal atividade aos duumviri, assim denominados os magistrados por ele 

designados38. Destaque-se a ampla concentração de poderes conferida aos reis e seus 

                                                           
37 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 137. 

38 Ibid. ANDRADE, Roberta Lofrano, p.11. 
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delegados e em sua fase inicial o elemento de participação popular direta na 

configuração do referido sistema, simbolizado pela provocatio39. 

André Faria acrescenta que o direito praticado à época na República Romana 

notabilizava-se por sua racionalidade e organização superiores relativamente ao 

observado nos demais territórios. Afirma o autor que “entre os séculos VI e XII, a 

acusação era tarefa dos particulares, preponderava a divisão de tarefas, sendo a 

atividade probatória embasada em elementos metafísicos”40. Neste ponto o autor nos 

remete aos métodos probatórios primitivos introduzidos pelos povos nórdicos. 

Isto porque, com as invasões bárbaras, foram instituídas práticas comuns ao 

direito germânico, notavelmente mais desorganizado, cuja atividade probatória 

lastreava-se em critérios metafísicos e irracionais. Privilegiava-se a força física das 

partes num contexto em que a verificação da inocência ou culpabilidade do acusado era 

basicamente uma questão de vida ou morte. São estes os procedimentos marcantes do 

sistema probatório irracional. 

Por ora, cumpre afirmar que o sistema acusatório teve seu ápice durante a Alta 

República de Roma, surgindo neste ínterim as duas fases processuais penais do sistema: 

cognitio e accusatio41. A primeira era composta pelos procedimentos relativos à 

cognição do fato supostamente delituoso, atribuição conferida aos órgãos do Estado. 

Destaque-se o poder atribuído aos magistrados, habilitados a esclarecer os fatos 

conforme sua consciência e intuição.  

Como accusatio foi nomeada a fase processual introduzida no último século da 

República, e tinha como características a atividade persecutória e a condução da 

acusação exercida por um representante voluntário do povo. Ou seja, o exercício da 

ação penal não constituía atribuição do juiz nem do Estado, ficando a cargo de um 

terceiro não integrante do aparelho estatal. 

Estas transformações representaram o afastamento do poder público das 

prerrogativas persecutórias e da atividade decisória instituídas na República de Roma.  

Neste sentido é precioso o magistério de Roberta Andrade, in verbis:    

“O poder jurisdicional foi confiado aos jurados, os quais eram presididos por 

um magistrado. A acusação pública também foi transferida aos cidadãos, pois 

a legitimidade ativa do processo penal foi reservada ao ofendido. Era um 

sistema de acusação popular, sendo que o poder de decidir estava 

                                                           
39 Espécie de “direito de perdão” deferido por uma Assembleia Popular, Tribunal público competente 

para anular as decisões judiciais. 

40 Ibid. FARIA, André, p. 11. 

41 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 137. 
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condicionado à persecução penal iniciada pela vítima. Consolidou-se, assim, 

um sistema acusatório”42. 

 

Como se pode deduzir, a atuação dos juízes ficava condicionada às leges 

decretadas pelo Imperador e à iniciativa probatória conferida aos ofendidos, de modo 

que seus poderes eram limitados. Neste ponto situa-se o elemento crucial para a 

configuração do sistema acusatório: o afastamento do juiz de todas as atividades ínsitas 

à obtenção dos elementos de prova.  

Em oposição à tese suscitada por alguns, note-se, a separação inicial das 

atividades de acusar e julgar não é suficiente como elemento decisivo para a 

identificação do sistema, apesar de harmonizar-se frontalmente com o núcleo 

acusatório. Cabe reiterar, portanto, a gestão probatória como o traço determinante para a 

caracterização de um sistema processual penal.  

Nada obstante o afastamento dos juízes da gestão da prova, o sistema 

acusatório caracterizou-se, como afirmado anteriormente, pelos métodos probatórios 

germânicos, baseados em preceitos irracionais, metafísicos e místicos. Nesta época 

vigoravam as provas físicas de resistência e força, os duelos entre acusador e acusado, e 

os “juízos de Deus”, também chamados “ordálios”. Admitia-se a violência como 

mecanismo de prova das alegações formuladas, uma das características que permitem a 

distinção entre as diferentes fases do modelo acusatório. 

O sistema acusatório antigo notabilizou-se, em suma, pelas acusações escritas, 

pelos procedimentos orais e julgamentos públicos, pela observância do contraditório e 

da ampla defesa43 além, evidentemente, da separação entre as atividades de acusar e 

julgar e a passividade judicial na gestão probatória já mencionada. 

Conforme magistério de André Faria, “o modelo acusatório dominou durante 

toda a Antiguidade e estabeleceu-se na Roma Republicana e na Idade Média até o 

século XIII, quando foi suplantado pelo modelo inquisitório”44. 

Ainda segundo o referido autor, tal substituição decorreu de inúmeros fatores, 

tais como “a falta de cientificidade na atividade probatória, a fragmentação do direito, a 

desproporção das penas, as acusações infundadas e a ausência de acusadores 

privados”45. Este último elemento exprime a necessidade de se aumentar o rigor 

repressivo do Estado no combate à delinquência. 

                                                           
42 Ibid. ANDRADE, Roberta Lofrano, p. 12. 

43 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 138. 

44 Ibid. FARIA, André, p. 14. 

45 Ibid. FARIA, André, p. 12. 
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Após este período, deu-se a passagem da soberania dos cidadãos para o Poder 

Público, eliminando-se a essência representativa do direito processual da época. Como 

consequência lógica, a titularidade da atividade persecutória passou a ser exercida pelos 

órgãos estatais. “Já é possível verificar a influência do cristianismo nesse momento, 

ocorrendo um revigoramento do procedimento ex officio, privilégio dos senadores e dos 

eclesiásticos”46, assevera Andrade. 

Em total congruência com a lição de Andrade, Aury Lopes Jr. atenta para a 

crescente sensação de impunidade que se disseminou na Idade Média, o que ensejou a 

instauração de “um processo judicial de ofício nos casos de flagrante delito”47. A partir 

daí, os juízes, além da acusação, exerciam pessoalmente a atividade investigatória e ao 

final sentenciavam. Como bem adverte o autor, este foi o momento de introdução da 

tortura, do sigilo e de outros procedimentos arbitrários característicos do sistema penal 

de matriz inquisitória. 

Reitere-se que a alegada ineficácia repressiva do sistema acusatório fomentou 

mudanças significativas no processo penal, figurando o aumento da ingerência estatal na 

produção probatória como principal vertente do novo paradigma inquisitório que, como 

veremos a seguir, aumentou substancialmente o aparelho repressor do Estado e 

institucionalizou torturas e violações às prerrogativas individuais. 

 

3.2. Sistema Processual Inquisitório 

Comecemos este tópico pela transcrição de trecho do magistério de Sampaio 

sobre a passagem do modelo acusatório primitivo para o inquisitório. Informa o autor 

que: 

“gradativamente, o fenômeno da centralização tornou-se cada vez mais 

presente, podendo-se afirmar que, na realidade, o modelo inquisitorial 

substituiu o acusatório em razão das alterações estruturais ocorridas na 

sociedade da época e esteve associado a regimes políticos centralizadores, 

cujo maior expoente foram os Estados Absolutistas”48. 

 

Na esteira deste entendimento, afirma-se, o sistema inquisitório adveio da 

intensificação do controle punitivo da Era Medieval, conclamada para remediar a 

sensação de impunidade concomitante ao crescimento da violência urbana49. Como se 

                                                           
46 Ibid. ANDRADE, Roberta Lofrano, p. 15. 

47 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 143. 

48 Ibid. SAMPAIO, Denis, p. 15. 

49 Imperava nas sociedades medievais a concepção de que a crescente violência urbana gerada pela 

migração intensa dos camponeses para os grandes centros urbanos decorria da brandura repressiva à 

delinquência. 
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sabe, o exercício da atividade acusatória era atribuído aos particulares, característica que 

restringia significativamente a ingerência pública na solução de controvérsias judiciais, 

principalmente no que toca à atividade probatória. 

Assim, o discurso em prol do rigor punitivo ensejou mudanças estruturais 

ocorridas nas sociedades medievais, por elas tomou força e propiciou a máxima 

intervenção estatal nas atividades persecutórias, culminando com o surgimento de um 

processo de ofício para os casos de flagrante delito. Inicialmente subsidiária ao 

acusatório e notabilizada pela desnecessidade da acusação formal, esta nova sistemática 

evidencia a reestruturação geral do processo penal à época, voltado precipuamente para 

o combate ao crime de heresia. 

Como leciona Aury Lopes Jr., “o juiz é livre para intervir, recolher e selecionar 

o material necessário para julgar, de modo que não existem mais defeitos na inatividade 

das partes e tampouco existe uma vinculação legal do juiz”50. 

Com efeito, as práticas processuais transparentes e dialéticas desenvolvidas até 

então foram, pouco a pouco, cedendo espaço a procedimentos sigilosos, exercidos 

arbitrariamente. Não há prejuízo em afirmar, portanto, que o núcleo inquisitório 

instituiu o cerceamento dos direitos e garantias individuais em nome da defesa dos 

interesses públicos, discurso que ecoa até os dias atuais e evidencia o quão antiquado é 

o processo penal pátrio. 

 “Trata-se de um sistema fundado na intolerância, derivada da ‘verdade 

absoluta’ de que ‘a humanidade foi criada na graça de Deus’”51, ensina Lopes. Com 

efeito, é induvidosa a sintonia entre o discurso da verdade real e o exercício de práticas 

abusivas e autoritárias em nome do dito interesse público. 

Servindo-se dos ensinamentos de Leonardo Boff, o autor atenta para o papel 

institucional decisivo da Igreja Católica na Inquisição, destacando-se a heresia como 

crime mais grave, passível de toda sorte de agruras e violações em sua investigação. 

Antes concernentes unicamente à Igreja, as afrontas à palavra de Deus passaram a 

configurar então assunto de ordem pública. “Nesse contexto, a punição sai da esfera 

eclesial e legitima uma severa repressão, pois se insere na mesma linha das ideologias 

de segurança nacional (o metafísico interesse público, legitimador das maiores 

barbáries)”52, acrescenta o jurista. 

Informe-se que o procedimento inquisitório poderia ser instaurado pela 

acusação privada – uma espécie de confissão -- pela denúncia ou pela inquirição – 

investigação realizada pelo próprio magistrado ex officio53. A publicidade e a 

                                                           
50 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 144. 

51 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 145. 

52 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 147. 

53 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 148. 
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dialeticidade, antes comuns à sistemática acusatória, foram suplantadas pelos 

procedimentos sigilosos e arbitrários no combate aos crimes contra a palavra divina. 

Reproduzido é, como se nota, o paradigma da busca pela verdade real, pelo 

qual era a autoridade judiciária autorizada a empregar todas as técnicas de apuração dos 

fatos necessárias à condenação, em especial o emprego das torturas físicas e 

psicológicas - que levavam à confissão - tida como a prova hierarquicamente mais 

relevante, cabal e irrefutável da culpabilidade do réu. 

Pode-se apontar como primeira medida inquisitória adotada pela Igreja o 

Concílio de Latrão de 1215, pelo qual foram proibidos os ordálios e instituídos o 

formalismo processual, a confissão privada e a supremacia dos indícios sobre os fatos. 

Neste momento fica caracterizado o abandono das práticas probatórias acusatórias em 

nome do novo paradigma processual adotado. 

Sobre a tortura, instituto característico do sistema inquisitório, leciona André 

Faria que foi primeiro utilizada no século XIII, instituída a “Ad Extirpanda” pelo Papa 

Inocêncio IV, no ano de 1252. Os ritos eram sigilosos e reduzidos a termo escrito. No 

entanto, o instituto da tortura difundiu-se e foi mais largamente empregado pelo Papa 

Paulo III, em 1542, por meio da instituição da “Sagrada Congregação da Inquisição 

Romana e Universal” ou “Santo Ofício”, consolidando-se como principal técnica 

“científica” de apuração dos fatos relativos à fé religiosa54.  

Evidente, contudo, a total ausência de cientificidade do referido procedimento, 

visto que o indivíduo geralmente confessava até mesmo o que não havia feito para 

livrar-se das penúrias a que era submetido. Ilustrativo a esse respeito o verso do 

compositor brasileiro Zé Ramalho, “que nas torturas toda carne se trai”. 

Cumpre notar, ainda, que a Inquisição adotou o sistema de provas legais ou 

tarifadas, mediante o qual havia uma hierarquização objetiva para os diferentes meios 

probatórios. Ratifique-se que neste cenário a confissão dotava de valor jurídico máximo, 

tendo sido frequentemente obtida nos procedimentos investigatórios que empregavam 

torturas e castigos físicos afins. 

 O julgador, porém, ainda que limitado pelos critérios legais de valoração pré-

definidos, dispunha da prerrogativa de perseguir a obtenção dos elementos probatórios 

sem qualquer provocação das partes, o que na absoluta maioria dos casos facilitava e 

culminava com a punição do acusado, evidenciando o caráter meramente formal do 

processo penal da época, já que a condenação era seu desfecho lógico. 

Com efeito, além do contraditório e da imparcialidade do julgador, este o 

princípio primordial da jurisdição, o sistema inquisitório fulminava a possibilidade de 

defesa do réu, visto que os procedimentos persecutórios não poderiam ser contraditados 

                                                           
54 Ibid. FARIA, André, p. 19. 
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em qualquer das fases processuais, chegando-se ao absurdo da desnecessidade da defesa 

técnica face à pressão imposta pela tortura. 

Ademais, Aury Lopes, em cotejo com os ensinamentos de Nicolau Eymerich, 

atenta para a inexistência de coisa julgada no processo penal55, deixando em aberto a 

possibilidade de submeter novamente ao jugo repressor estatal o indivíduo contra o qual 

não se tivesse logrado comprovar as acusações formuladas. Vê-se que nem mesmo 

diante da ineficácia probatória da tortura física, o acusado sentia-se plenamente imune 

aos abusos perpetrados contra sua liberdade. 

Logo, o absurdo do discurso não permitia atestar a inocência – hoje condição 

presumida - do indivíduo que resistia às agruras da violência processual, mas tão-

somente a não comprovação de sua culpabilidade. Visualize-se que num sistema 

processual autoritário impera a lógica da presunção de culpabilidade do indivíduo, em 

franca contraposição à presunção de inocência, instituto indissociável de um processo 

penal de matriz democrática como o brasileiro. 

 Este cenário repressor vulgarizava a condição do indiciado como sujeito de 

direitos e titular da proteção do Estado, constando no processo penal como mero objeto 

a serviço da jurisdição “justa” e “eficiente” na defesa do interesse público.  

Como ensina Denis Sampaio: 

 “observar um acusado apenas como objeto do processo sem que todos – não 

havendo qualquer exceção – as garantias e os direitos fundamentais sejam 

exercidos na situação processual é estabelecer uma simples e árdua tortura 

individual vulgarizada pelo atuar do Estado, identificando características 

desse modelo inquisitório, que relembra a investida da Igreja Católica para 

reprimir os crimes de heresia através da Inquisitio”56. 

 

Esta é a “herança maldita” do período inquisitório, a saber, a objetificação do 

indivíduo em âmbito processual e o completo cerceamento de seus direitos e garantias 

fundamentais ante o jugo autoritário do poder estatal para a obtenção dos elementos 

probatórios demonstrativos de sua culpa. O juiz, autoridade máxima em esfera judicial e 

representante do interesse público investido de poderes legitimantes, labora 

intensamente em prol do pronunciamento da culpa do acusado, cujo caráter de 

“limpeza” social minimiza os temores da coletividade e cumpre, portanto, sua fantasiosa 

função de pacificação social. 

Nada obstante as mudanças implementadas face ao sistema inquisitório 

medieval, entre as quais citemos a supressão da tortura institucionalizada, a observância 

da dialeticidade e a possibilidade de defesa técnica conferida ao réu, deve-se destacar a 

                                                           
55 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 149. 

56 Ibid. SAMPAIO, Denis, p. 118. 
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iniciativa probatória à disposição do juiz como elemento decisivo para a permanência 

do núcleo inquisitorial em nosso processo penal, principalmente porque tal 

característica é abrangente a ponto de contaminar todo o procedimento, uma vez que 

esvazia todas as garantias fundamentais do sujeito passivo da relação processual, a 

despeito de expressamente encartados em nossa Lei Maior. 

O sistema inquisitório perdurou até os anos derradeiros do século XVIII, 

período em que as revoluções liberais estabeleceram um novo paradigma para as 

relações de poder entre o Estado e os indivíduos57. Cite-se a Revolução Francesa de 

1789 como o marco simbólico crucial para a proclamação dos preceitos liberais e 

democráticos que se enraizaram por todo o Direito da época. 

Note-se que o referido modelo sucumbiu por fatores como “a brutalidade do 

aparelho repressivo das monarquias absolutas, a desumanidade das penas, a alta 

incidência de pena de morte e o uso constante da tortura”58, conforme nos orienta 

magistério de Faria. 

Por fim, as mudanças instauradas exprimiram os ideais iluministas e racionais 

de valorização do homem, de reafirmação de seu valor enquanto ser racional e titular do 

direito à proteção do Estado. Necessário era, portanto, substituir as práticas atentatórias 

contra sua integridade física e dignidade, no contexto que culminou com a fundação do 

novo sistema processual acusatório, calcado na racionalidade, na defesa da liberdade, na 

separação das funções e na igualdade formal entre acusação e defesa. 

 

3.3. Sistema Processual Acusatório 

Em congruência com o afirmado no tópico anterior, salienta Faria: 

“foi natural que a Revolução Francesa adotasse o sistema acusatório, baseado 

na ação popular, no júri, no contraditório, na publicidade, na oralidade do 

juízo e no livre convencimento. O acusado, que antes era visto como objeto 

do processo, passou a ocupar a posição de sujeito processual. A acusação 

também não poderia se realizar de ofício, retirada do juiz a função 

investigativa”59. 

Mostra-se o acusatório como o sistema penal mais alinhado às diretrizes 

democráticas, por fatores como o respeito à dignidade e valorização do ser humano 

enquanto titular de direitos inerentes a sua existência. Como afirmado, o referido 

modelo processual suprimiu as torturas e práticas arbitrárias do processo penal da 

                                                           
57 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 149. 

58 Ibid. FARIA, André, p. 25. 

59 Idem. 
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época, consagrando a divisão de tarefas e o afastamento judicial da gestão probatória 

como seus traços mais característicos. 

Assim, abandonou-se a figura do acusado como mero objeto do processo penal. 

O juiz, antes autorizado a perseguir ilimitadamente o acervo probatório foi afastado de 

tal prerrogativa, e assim possibilitou-se o pleno exercício do direito de defesa.  O 

contraditório, a transparência dos procedimentos, a iniciativa probatória a cargo das 

partes, o tratamento igualitário dos sujeitos parciais, a coisa julgada e o duplo grau de 

jurisdição constituem os elementos característicos do sistema acusatório 

contemporâneo, alinhado, portanto, aos ditames igualitários e democráticos 

proclamados em nossa Carta Magna 

Leciona Aury Lopes Jr.: 

“O sistema acusatório é um imperativo do moderno processo penal, frente à 

atual estrutura social e política do Estado. Assegura a imparcialidade e 

tranquilidade psicológica do juiz que sentenciará, garantindo o trato digno e 

respeitoso com o acusado, que deixa de ser um mero objeto para assumir sua 

posição de autêntica parte passiva do processo penal”60. 

 

O autor salienta o incremento da responsabilidade probatória das partes e do 

Estado na promoção de graus isonômicos de representação processual, advindas da 

inércia persecutória imposta ao julgador. 

E sintetiza brilhantemente: “Somente no processo acusatório-democrático, em 

que o juiz se mantém afastado da esfera de atividade das partes, é que podemos ter a 

figura do juiz imparcial, fundante da própria estrutura processual”61. 

 

3.4. Sistema Processual “Misto” ou “Bifásico” 

Visando a superar a polarização entre o sistema inquisitório e o acusatório, 

alguns juristas propuseram-se a formular uma corrente teórica alternativa. Surgiu então 

o sistema processual misto ou bifásico62.    

Como nos orienta André Faria: 

“o sistema misto era dividido em três fases: uma fase preliminar, de caráter 

investigativo, presididas pelo Ministério Público ou pelo Juiz de Instrução e 

que tinha como finalidade reunir elementos suficientes para a instauração do 

procedimento principal; uma fase intermediária que basicamente destinava-se 
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61 Ibid. LOPES JR., Aury, p. 142. 

62 Sobre o qual nos referimos nos parágrafos anteriores. 
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a controlar a propositura da ação penal; e o procedimento principal, ou seja, a 

fase processual propriamente dita, que culmina com uma decisão judicial que 

somente pode ser com a observância de direitos e garantias”63. 

 

Neste ponto cumpre destacar a parte final do trecho acima, em que o autor 

atenta para a observância dos direitos e garantias fundamentais do acusado em sede 

processual. Afirmamos, desde logo, a prescindibilidade das referidas prerrogativas no 

sistema misto, pois que a inquisitoriedade aplacada na primeira fase do procedimento 

contamina todos os atos subseqüentes, retirando do núcleo acusatório qualquer eficácia.  

Isto porque, reitere-se, o núcleo inquisitório promove a ruptura da 

imparcialidade, da tranquilidade psicológica do julgador, necessária à formação de seu 

convencimento decisório, lastreando-o nos elementos probatórios colhidos 

arbitrariamente. Aqui convém citar antecipadamente o instituto do Inquérito, principal 

procedimento instaurado na persecução probatória e que na ampla maioria dos casos é 

conduzido autoritariamente pela agência policial. 

Ainda segundo magistério de Faria, “no sistema processual brasileiro, mais 

nitidamente na fase de Inquérito, na qual o contraditório, ampla defesa e publicidade são 

restringidos, percebe-se a influência do arquétipo inquisitivo”64. 

Como nos esforçaremos em demonstrar adiante, o Inquérito Policial é um 

instituto característico do sistema processual penal misto ou bifásico, cujas práticas 

autoritárias e antidemocráticas sustentam nossa crítica severa ao dito sistema. O tema 

será abordado com maior profundidade no capítulo sobre os elementos que demonstram 

a permanência do núcleo inquisitório no sistema processual penal pátrio. 

A conceituação do sistema em apreço como “bifásico” se justifica pela sua 

divisão em uma fase inicial inquisitória e uma segunda fase, de matriz acusatória. 

Defendem a referida tese juristas como Julio B. Maier e Joaquim Canuto de Almeida, 

para os quais é plenamente possível a existência de um processo penal simultaneamente 

inquisitório e acusatório. 

Conforme sustenta Joaquim Canuto de Almeida: 

“Nosso juízo criminal é inquisitório até nas ações exclusivamente privadas. 

Podemos ainda afirmar que, então, mais benéfica é a inquisitoriedade, talvez 

mais necessária do que nos casos de ação pública, porque, ao invés de obra 

imparcial do promotor público, o magistrado nelas vigia e tutela a verdade 

objetiva contra os interesses secundários do particular ofendido”65. 

                                                           
63 Ibid. FARIA, André, p. 29. 

64 Ibid. FARIA, André, p. 37. 

65 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. “Processo Penal, ação e jurisdição”, pp. 193-194. 
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Convém fazer referência, ainda, às lições do Professor Rogério Lauria Tucci, 

para o qual o caráter inquisitório do processo “não obsta, todavia, a que a segunda fase 

desta, da ação penal, se realize procedimentalmente sob forma acusatória, 

assemelhando-se a um processo de partes”66. 

Resta patente, ousamos afirmar, a anulação dos direitos individuais em nome 

do falacioso bem comum. Como se ratificará na sequência, o argumento que visa a 

legitimar o elemento inquisitório não aproveita senão à lógica utilitarista do processo 

penal, de um afastamento pontual das prerrogativas individuais em nome da satisfação 

dos supostos interesses coletivos. 

Cumpre notar que a atividade persecutória penal é composta de etapas 

sucessivas, num encadeamento de atos ordenados por uma lógica sistêmica interna que 

culmina com o ato decisório final. Assim, a sentença somente possui validade quando 

legítimos todos os procedimentos probatórios que a lastreiam, o que de outro modo 

deve ensejar sua nulidade. 

Logo, o que merece destaque nesta análise é que uma prestação jurisdicional 

compatível com a nossa Carta Política deve ser formada por atos e procedimentos 

condizentes com seus ditames democráticos, salvaguardando-se os direitos e garantias 

fundamentais de defesa da liberdade jurídica do acusado em detrimento da margem 

punitiva estatal. 

Com efeito, uma prestação jurisdicional democrática significa necessariamente 

o respeito máximo à imparcialidade do julgador, elemento que confere força isonômica 

formal às partes e fundamenta o próprio sistema processual. Tal neutralidade é 

fulminada se incumbido o juiz da tarefa de coletar o material probatório que 

influenciará sua própria decisão. Assim, ao perseguir os elementos de convicção, o 

magistrado antecipa seu posicionamento e busca no desenrolar do processo os 

fundamentos que possam legitimar a decisão já previamente consolidada. 

Esta é a problemática que permeia a questão da gestão probatória em sede 

processual penal. O juiz deve manter-se alheio aos elementos de prova para aplicar a 

melhor técnica jurídica com toda a tranquilidade psicológica possível, minimizando 

acentuadamente a margem de injustiças e violações aos direitos individuais do indiciado 

ensejados por uma atuação parcial. 

Como bem adverte Aury Lopes Jr., a falácia do discurso se situa no fato de que 

“a prova é colhida na inquirição do inquérito, sendo trazida integralmente para dentro 

do processo e, ao final, basta o belo discurso do julgador para imunizar a decisão”67. 
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Convém reiterar nosso posicionamento crítico ao sistema processual misto, 

porquanto o núcleo inquisitorial da primeira fase contamina todo o procedimento, em 

virtude da frontal violação aos direitos e garantias fundamentais perpetradas na 

instrução. A quebra de imparcialidade do julgador vicia todos os atos probatórios 

produzidos, de modo que resta intolerável sob o viés democrático tão grave corrupção 

dos elementos que lastreiam a decisão quanto à culpabilidade ou inocência do acusado. 

Por fim, em cotejo com o magistério de Faria, “o sistema misto manteve o 

núcleo inquisitorial, ou seja, a atribuição da gestão da prova ao órgão julgador e, 

portanto, trata-se de um modelo inquisitorial disfarçado sob a roupagem acusatorial”.68 

 

3.5. Sistema Processual preconizado na Constituição Brasileira 

Após o estudo das principais características e institutos dos sistemas 

processuais penais acusatório, inquisitório e misto, cumpre encerrarmos este capítulo 

com a análise do modelo que julgamos mais alinhado às diretrizes democráticas 

consagradas em nossa Carta Política, a saber, o sistema processual acusatório 

constitucional. 

Tal definição se mostra correta sob o viés da lógica constitucional, devendo-se 

atentar o leitor para o necessário enquadramento do instituto processual penal aos 

ditames democráticos consubstanciados na Constituição Federal de 1988. A referida 

terminologia tenciona, logo, a minimização das práticas processuais contrárias à 

chamada “vontade de Constituição”, criada por Konrad Hesse. 

A aludida expressão, formulada pelo aludido jurista alemão em sua obra “A 

Força Normativa da Constituição” exprime fielmente seu propósito de orientar o cenário 

jurídico de sua época no sentido da observância precípua às diretrizes constitucionais de 

cada ordenamento jurídico, conferindo-lhes força vinculativa real. Por outras palavras, 

Hesse sustentou a tese de que as disposições constitucionais não só dotam de força 

normativa concreta como devem ser observadas com primazia ante toda a legislação 

infraconstitucional. 

Com efeito, o sistema processual penal pátrio deve compatibilizar-se com os 

preceitos constitucionais - uma vez reconhecida sua supremacia normativa – 

inescusando-se da tarefa de efetivar os direitos e garantias individuais, em detrimento de 

quaisquer orientações ideológicas ou disposições contrárias vigentes na legislação 

ordinária, consistindo neste raciocínio a premissa maior deste trabalho. 

Como se sabe, a Carta Magna de 1988 – a chamada “Constituição 

democrática” - instituiu formalmente o paradigma acusatório no Brasil, conferindo ao 

Ministério Público a titularidade da propositura da acusação nos casos de ação penal de 
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iniciativa pública, ou seja, estabeleceu a separação institucional entre as funções de 

acusar e julgar. 

Afirma-se, desde logo, não cabe ressaltar aqui os abusos e violações 

perpetrados pela sucateada polícia repressiva no cumprimento das diligências 

probatórias requeridas pelo Parquet no decorrer da investigação criminal. O escopo aqui 

pretendido é o de evidenciar o afastamento do juiz do exercício ativo da atividade 

probatória, prerrogativa conferida a órgão distinto da Administração Pública. 

O Ministério Público, agência dotada de autonomia funcional e administrativa, 

se caracteriza, em suma, como guardião da legalidade, dos interesses do povo e da 

justiça, devendo exercer atuação de maneira parcial somente para atingir os fins 

constitucionais que fundamentam sua própria existência e papel institucional. 

Tal afirmação requer duas observações. A primeira é a de que a titularidade 

acusatória conferida ao órgão ministerial para os casos de crime de ação penal pública 

pode exprimir os famigerados ideais de “interesse público”, contundentemente criticado 

neste trabalho. Como se sabe, o Ministério Público, apesar de órgão autônomo e 

defensor da coletividade, figura como membro integrante do Poder Público, o que em 

certa medida pode ensejar a reiteração da lógica falaciosa deste medonho discurso69.  

Isto porque a permanência da titularidade acusatória como prerrogativa de um 

órgão público reafirma não somente a existência de uma “verdade” a ser descoberta, 

como também a concepção de que somente um órgão público possui o condão de 

proferi-la.  

No entanto, deve-se ponderar que as demandas judiciais em que se apure a 

suposta violação de bens jurídicos relevantes para o Direito devem ser propostas por 

agente apto a fazê-lo, sob o viés técnico e institucional, cuja atuação deve ser pautada na 

defesa das leis e da Constituição, mesmo quando em frontal oposição aos clamores 

punitivos proclamados em favor do interesse público.   

Destaque-se ainda que não dota o Parquet de qualquer poder decisório em sede 

processual, incumbindo-lhe unicamente a tarefa de apresentar a acusação lastreada em 

elementos probatórios, mediante observância estrita às normas legais e constitucionais. 

Não cabe, portanto, ao órgão ministerial valorar as provas licitamente produzidas e ao 

final do procedimento persecutório proferir uma sentença, sendo sua parcialidade, em 

princípio inofensiva para a concreta efetivação dos direitos e garantias fundamentais do 

acusado em âmbito processual. 
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agência integrante do Poder Público, o que poderia sugerir uma contaminação pela essência arbitrária e 

repressiva de satisfação do interesse público. Contudo, sua autonomia funcional e administrativa permite 

imunizá-lo como acusador público, legitimamente integrado à relação processual, destacando-se também 

sua absoluta incompetência decisória. 
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Com efeito, ainda que se argumente pela parcialidade do Ministério Público, 

sustentamos que o afastamento das atividades decisórias permite imunizar o sistema 

acusatório constitucional, de sorte que suas atribuições institucionais legitimem o 

exercício da gestão probatória, necessária a sua própria função de órgão acusador. 

Como cumpre notar, o mesmo não se pode afirmar em relação aos juízes, cuja função 

decisória requer total distanciamento dos procedimentos probatórios, imprescindível 

para manter intacta a imparcialidade que lhe é inerente. 

Isto posto, consideramos a limitação formal dos poderes instrutórios do juiz e a 

incompetência decisória do Parquet como fatores suficientemente inibitórios de nossa 

contraposição ao sistema acusatório constitucional, elegendo-o como o modelo 

processual mais correto sob o prisma constitucional a ser adotado no ordenamento 

jurídico pátrio. 

Insta aferir que o referido sistema harmoniza-se frontalmente com nossa Carta 

Magna, não só por estar consagrado expressamente no texto constitucional, mas 

principalmente por ser o único apto a efetivar concretamente os direitos e garantias 

fundamentais nele consubstanciados. Daí decorre a necessária observância ao núcleo 

acusatório, de modo que qualquer disposição normativa de matriz inquisitória consiste 

na incompatibilidade entre o processo penal pátrio e a própria Constituição. 

A outra observação necessária é a de que, proclamado como guardião da 

legalidade, deve o Parquet exercer uma atuação jurisdicional legítima e compatível com 

a legislação constitucional pátria, priorizando-a mesmo em face de disposições 

antagônicas estatuídas no Estatuto Processual Penal.  

Assim, a função acusatória atribuída ao ministério Público deve embasar-se em 

fundamentos legais, o que de outro modo o destituiria de qualquer legitimidade. Não 

raros os casos em que o órgão ministerial deve optar pelo não oferecimento da 

acusação, pela desistência do processo já instaurado e até mesmo pela propositura de 

demanda recursal favorável ao réu70. 

Destaque-se ainda neste ponto o fenômeno do constitucionalismo, que 

representa, em suma, um artifício ideológico criado para a limitação do poder punitivo 

do Estado mediante a positivação constitucional dos direitos e garantias fundamentais 

dos cidadãos. Lastreada nos ideais racionalistas liberais, a Constituição é caracterizada 

como o documento escrito que estabelece a ordem jurídica e política de um Estado, bem 

como declara os fins a serem por ele efetivados e os métodos de limitação do exercício 

de poder verticalizado. Logo, concluímos pelo reconhecimento da Constituição Federal 

como diploma normativo supremo, orientando todo o cenário jurídico de um Estado 

soberano. 

Com efeito, uma vez sustentada a força normativa primordial da Constituição, 

pode-se delinear com clareza os institutos e princípios inerentes ao que chamaremos de 
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devido processo penal, composto de inúmeras garantias individuais alinhados aos 

ditames constitucionais e sobre os quais discorreremos a seguir. 

A primeira garantia que merece destaque é a que confere acesso à Justiça 

Penal, com fulcro nos incisos LXXIV e LXVII do art. 5º, os quais consagram a 

gratuidade aos economicamente hipossuficientes e aos atos inerentes ao pleno exercício 

da cidadania. A segunda garantia é a do chamado Juiz Natural, ante a exigência de 

determinação prévia por lei do juízo competente para o julgamento de determinada 

causa, instituídos pelos incisos XXXVII, XXXVIII e LIII do mesmo artigo. 

Consiste o tratamento paritário aos sujeitos processuais uma das mais 

importantes garantias individuais encartados pelo art. 5º da Constituição, em seu caput e 

inciso I.. Por ora cumpre ressaltar que a atividade instrutória conferida ao juiz viola 

frontalmente esta garantia, pela antecipação de sua decisão e conseguinte diferenciação 

do tratamento processual prestado às partes. 

Na esteira do mesmo entendimento e umbilicalmente ligado ao instituto 

anterior encontra-se a garantia de plenitude de defesa do acusado, consagrada nos 

incisos LV e LVI da Carta Política. Por eles, são expressamente firmados os institutos 

do contraditório, da ampla defesa e da inadmissibilidade da prova ilícita, atendendo 

assim ao escopo garantista do processo penal. Se previamente elegido culpado, o 

acusado, ainda que contradite e se defenda com todos os meios admissíveis, 

dificilmente conseguirá reverter o posicionamento inicialmente adotado, o que  

terminaria por esvaziar os institutos ora em apreço. 

Cumpre fazer referência ainda às garantias de publicidade dos atos judiciais, de 

fixação de prazo razoável de duração do processo e motivação das decisões, encartados 

respectivamente nos incisos LX e LXXVII do art. 5º e IX do art. 93 da Carta Magna. 

Outra garantia que merece destaque nesta análise é a da não consideração 

prévia da culpabilidade ou somente princípio da presunção de inocência, pelo qual 

ninguém pode ser considerado culpado previamente ao trânsito em julgado da sentença 

penal que aplique uma condenação. Este princípio, consagrado no inciso LVII do art. 5º, 

harmoniza-se com os da paridade de armas, do contraditório e da ampla defesa, visando 

todos a salvaguardar a integridade física, a liberdade, a dignidade e igualdade processual 

do indivíduo submetido à persecução penal.  

Por fim, é necessário aferir, contudo, que a realidade prática do sistema 

processual penal pátrio é manifestamente avessa à efetivação das garantias supracitadas. 

Pela autorização de inúmeros dispositivos infraconstitucionais e pelo discurso falacioso 

de defesa social, o juiz criminal atua ativamente na busca da formação dos elementos 

probatórios, exercício que retoma as práticas arbitrárias do sistema inquisitório da Era 

Medieval e promove, assim, a desnaturação das diretrizes acusatórias estatuídas na 

Carta Política vigente. 
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CAPÍTULO IV 

EVIDÊNCIAS DE INQUISITORIEDADE NO PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO EM CONTRAPONTO AO PARADIGMA 

CONSTITUCIONAL 

 

 Após a análise das correntes teóricas suscitadas para informar a finalidade 

precípua do processo e os diferentes sistemas penais adotados ao longo da história 

jurídica, serão abordados neste capítulo os dispositivos normativos vigentes na 

legislação infraconstitucional brasileira que evidenciam a permanência do núcleo 

inquisitório no processo penal pátrio. 

Como afirmado ao longo desta exposição, o elemento decisivo para a precisa 

conceituação de um sistema processual penal se dá pela análise do elemento da 

titularidade da gestão probatória. Isto porque inexiste característica capaz de compensar 

o prejuízo processual ocasionado pela atribuição da iniciativa da prova ao julgador, 

visto que a quebra de sua imparcialidade, ainda que não vede o exercício formal das 

garantias fundamentais, esvaziam sua eficácia prática, tornando-as inócuas.   

Assim, por meios de prova compreendem-se os elementos de demonstração 

explícita, de ratificação sensorial das alegações formuladas, formando, quando 

acolhidas, a convicção do magistrado. No entanto, se este posicionamento psicológico 

se forma mesmo antes de instaurado o procedimento persecutório propriamente dito, 

todas as afirmações defensivas tornam-se descartáveis, pois que já está antecipadamente 

consolidado o posicionamento judicial favorável à condenação. 

Deve-se notar, contudo, que o ônus da prova recai totalmente sobre o pólo 

ativo em sede processual penal71, de modo que ao acusado não cumpre comprovar a sua 

inocência, mas somente restringir a probabilidade de acolhimento das razões acusatórias 

pela autoridade judiciária, devendo, portanto, exercer ativamente todos os meios de 

defesa técnica cabíveis para rechaçar sua suposta culpabilidade, considerando ainda o 

valor da liberdade enquanto bem jurídico fundamental72. 

Necessário sustentar que a iniciativa probatória atribuída ao juiz rompe sua 

imparcialidade, aproximando-o psicologicamente dos fundamentos acusatórios e 

rebaixa o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência, o in dubio pro reo, o 

direito ao silêncio e a primazia constitucional da liberdade a meros atos formais estéreis, 

incapazes de exercer qualquer influência sobre o intelecto previamente contaminado do 

julgador. 

                                                           
71 Consectário lógico da presunção de inocência, do direito ao silêncio e à não autoincriminação. 

72 Expressamente encartada no rol de direitos fundamentais do art. 5º da CF. 
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Ressalte-se que a imparcialidade judicial não significa vedar o juiz de se 

posicionar favoravelmente a uma das teses pugnadas – visto ser o deferimento de uma 

das teses propostas pressuposto lógico e a essência do próprio ato decisório - mas exige 

a valoração isenta e neutra das alegações e dos elementos de convicção que as conferem 

sustentação, para então acolher aquelas que se mostrem mais verossímeis e adequadas 

sob a técnica jurídica e a função sociopolítica da decisão. 

Afirmamos no início deste trabalho ser o fundamento da própria existência do 

processo uma função instrumental73, sua aptidão a produzir efeitos jurídicos concretos 

na sociedade. É corolário, portanto, do próprio Estado Democrático de Direito, a 

utilização do filtro processual para a satisfação das pretensões jurídicas, de modo a se 

inibir a autotutela e o exercício de poder arbitrário. Representa o processo uma garantia, 

um instrumento de efetivação concreta da proteção formal aos bens jurídicos tutelados 

pelos diplomas normativos vigentes em determinada coletividade. 

A relação processual é caracterizada por uma polarização entre sujeitos 

parciais, propositores da acusação e perseguidores da condenação, de um lado, e 

empreendedores da liberdade jurídica pelo exercício da defesa técnica, de outro. Com 

efeito, o procedimento processual figura como o meio instrumental legítimo e 

necessário de satisfação dos interesses jurídicos dos sujeitos de direito público e privado 

que apresentarem os melhores fundamentos para as teses suscitadas. 

Ousamos estabelecer uma metáfora entre o processo penal e uma balança. De 

um lado repousa a libra acusatória, e do outro, a defensiva. No momento em que a 

relação processual é instaurada, ambos os pesos devem equivaler entre si, e o papel do 

juiz é garantir a permanência desta paridade até o momento em que formará o seu 

convencimento74. Logo, a atuação do magistrado deve ser pautada na manutenção desta 

isonomia entre as partes durante o transcurso de todo o procedimento, de modo que lhe 

seja possível, ao final, fazer a balança pender para um dos lados, ato legítimo somente 

mediante a preservação de sua neutralidade. 

Deste modo, o processo penal representa simultaneamente uma garantia aos 

cidadãos - de pleitear a satisfação dos interesses e proteção aos bens jurídicos de sua 

titularidade - e um dever do ente público, de efetivar um procedimento isonômico, de 

valoração judicial imparcial e objetiva dos argumentos e provas contrapostos para a 

fundamentação de uma decisão.  

Criticamos ao longo deste trabalho o emprego da “verdade” em sede 

processual penal, dada a extrema dificuldade de determinação objetiva do conceito, cuja 

utilização reflete o espírito condenatório sustentado pelo discurso manipulativo de 

primazia do “interesse público”. Neste contexto, a única “verdade”, se possível, é a 

                                                           
73 Tema abordado no capítulo sobre as diferentes concepções acerca da finalidade precípua do processo 

penal. 

74 A partir da valoração imparcial dos argumentos e elementos probatórios produzidos. 
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processual, aquela construída ao longo da cadeia procedimental legítima exigida pelo 

Direito e advinda da valoração imparcial dos fatos e fundamentos formulados pelas 

partes.  

Com efeito, a atividade jurisdicional compatível com os ditames democráticos 

estatuídos em nossa Carta Magna pressupõe um posicionamento psicológico 

equidistante do magistrado em relação aos sujeitos parciais. Um processo penal 

alinhado ao prisma constitucional reclama a atuação imparcial, neutra da autoridade 

judiciária, principalmente no que toca à valoração das provas, elementos que formarão o 

seu convencimento e lhe permitirão fundamentar a sentença, produzindo assim efeitos 

concretos na vida do acusado e na sociedade. 

Elegemos, pois, o afastamento judicial da titularidade da gestão probatória 

como o traço determinante para a configuração do núcleo acusatório, cujo sistema por 

ele orientado mostra-se o único capaz de levar a efeito os princípios, direitos e garantias 

fundamentais exarados na Carta Política promulgada a 5 de outubro de 1988. 

Isto porque o sistema acusatório proclama a separação entre as atividades de 

acusar e julgar, de modo que seja vedado à autoridade judiciária um atuar tendencioso, 

inclinado proativamente na satisfação do interesse de qualquer das partes. Ademais, 

como se sabe, o processo tem o escopo de instrumentalizar a concreta efetivação das 

garantias constitucionais do acusado, de sorte que o ativismo judicial probatório, se 

legítimo, somente poderia ser operado favoravelmente ao réu, e não à acusação. 

Cabe afirmar, portanto, que a referida separação de atividades deve ensejar o 

afastamento do juiz de todos os aspectos relativos à comprovação da tese acusatória. Ao 

magistrado toca unicamente a tarefa de valorar com a máxima isenção e tranquilidade 

psicológica possível todo o acervo probatório produzido pelas partes interessadas, já 

consagrado o seu necessário “desinteresse” pessoal no desfecho jurídico-processual da 

demanda. 

Cumpre, neste tópico, analisar os inúmeros dispositivos normativos presentes 

em nosso estatuto processual penal, cujas redações exprimem claramente a permanência 

da influência inquisitória e desnatura as diretrizes democráticas consagradas em nossa 

Lei Maior.  

Lamentavelmente, constata-se a aplicação reiterada destes dispositivos 

inconstitucionais em detrimento de todo o viés garantista estatuído em nossa Carta 

Magna. Operadores do Direito, atados pelo sistema normativo em que atuam e 

influenciados pelos clamores sociais de austeridade repressiva em larga escala, atuam de 

maneira a reproduzir o discurso predatório e consolidar as práticas arbitrárias 

autorizadas por leis ordinárias, em inequívoco prejuízo às normas máximas do 

ordenamento jurídico pátrio. 

Importa reafirmar o imperioso afastamento da iniciativa instrutória do julgador, 

em suma, pela simples constatação de que esses elementos influenciarão decisivamente 
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o seu convencimento e lhe permitirão imunizar a legitimidade da sentença, lastreando 

sua motivação. As provas são elementos aproximativos entre o intelecto do magistrado 

e as teses suscitadas, de modo que um açodamento judicial na produção desses 

subsídios de convicção promove, desde o momento anterior à deflagração da própria 

ação, a antecipação de um juízo decisório – frequentemente condenatório - em patente 

violação de todas as garantias ao exercício de defesa e à preservação da liberdade. 

Neste capítulo derradeiro objetiva-se evidenciar as características inquisitoriais 

que ainda assolam nossa legislação processual penal, para ao final reforçar a tese de sua 

patente inconstitucionalidade, não somente pela afronta direta ao núcleo acusatório 

consubstanciado no inciso I do art. 129 da Constituição Federal, como pelo 

esvaziamento prático de todas as garantias fundamentais elencadas no artigo 5º da Carta 

Magna. 

Insta, antes de analisar os dispositivos inquisitoriais, reafirmar a proclamação 

constitucional do sistema processual acusatório, consagrado pelo já citado art. 129, 

inciso I da Carta Magna, o qual confere ao Ministério Público a função de “promover, 

privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”. Em congruência dispõe o inciso 

VIII do mesmo dispositivo, o qual confere ao referido órgão ministerial a atribuição 

institucional de instaurar o inquérito policial, bem como “requisitar diligências 

investigatórias”. 

Os dispositivos em referência promovem a separação institucional entre as 

funções acusatórias e judiciárias, conferindo a um órgão autônomo ao Poder Judiciário a 

titularidade da ação penal de iniciativa pública e a inerente atribuição investigativa de 

cariz condenatório.  

Importante frisar que a redação do inciso I é bem clara ao afirmar a 

exclusividade do Ministério Público para deflagrar a ação penal pública, pelo emprego 

do vocábulo “privativamente”. Contudo, a mesma especificação não se observa no 

inciso que trata da atividade investigatória (probatória), cuja omissão legislativa 

representa, ousamos aferir, terreno fértil para germinar a semente inquisitorial no 

processo penal pátrio. 

Isto porque, ao não atribuir expressamente a função probatória exclusivamente 

ao Parquet, o referido dispositivo autoriza uma interpretação extensiva e permite incluir 

nesta relação outros sujeitos processuais não expressamente constringidos pelo texto 

constitucional. Deste modo, a adoção de um sistema misto evidencia a abertura 

interpretativa deste dispositivo, pois atribui ao magistrado a titularidade da gestão da 

prova, visto não estar ele expressamente vedado ao exercício desta atividade. 

Nada obstante a ampla margem interpretativa decorrente do inciso VIII, é 

imperioso rechaçar qualquer argumento tencionado a fragilizar o núcleo acusatório de 

nosso processo penal. Entendemos que a mera omissão legislativa na redação de 

qualquer dispositivo normativo não prospera como argumento legítimo para mitigar as 
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diretrizes garantistas evidenciadas por todo o complexo de direitos e garantias de cunho 

democrático regentes de nossa Carta Magna. 

Princípios como o da ampla defesa, do contraditório, da publicidade, da 

paridade de armas, da imparcialidade do julgador, da presunção de inocência, do in 

dubio pro reo, entre outros, evidenciam sem margem para dúvidas o escopo 

constitucional de preservação da defesa processual e da liberdade jurídica dos cidadãos 

submetidos ao jugo repressor do processo penal. Como exaustivamente afirmado, tais 

garantias encontram-se elencadas no arcabouço constitucional de garantias 

fundamentais de todos os cidadãos brasileiros devendo, portanto, orientar toda a 

atividade persecutória. 

Desta feita, mostra-se o sistema acusatório o único capaz de dar concretude às 

prerrogativas fundamentais de defesa processual, por vislumbrar a separação entre as 

atividades de acusar e julgar. Logo, tal divisão de tarefas visa a preservar o quanto 

possível a integridade psicológica do julgador, sua imparcialidade, para que a sentença 

não seja fruto de uma atuação valorativa desigual e arbitrária dos elementos de 

convicção apresentados. 

Logo, conclui-se que, a despeito da omissão redacional do inciso VIII do art. 

129 da Constituição Federal, a gestão probatória deve ser atribuída exclusivamente ao 

Ministério Público em âmbito processual penal, visto que somente assim é preservada a 

imparcialidade psicológica do juiz e se pode efetivar todo o rol de direitos e garantias 

fundamentais conferidos ao acusado por disposição expressa de inúmeros dispositivos 

constitucionais, que exprimem em suma seu próprio espírito democrático. 

Comecemos, pois, pela análise do art. 5º do Estatuto Processual Penal, o qual 

versa sobre a titularidade da deflagração do Inquérito Policial, procedimento instrutório 

mais amplamente adotado nos crimes de ação penal pública. Logo no inciso I é 

conferido ao juiz instaurar de ofício o procedimento, ou seja, sem provocação da parte 

interessada. O inciso II reitera esta possibilidade, mas acrescenta ao corpo de 

legitimados o Ministério Público, o próprio ofendido ou quem possa representá-lo. 

Como se vê, resta evidente a influência do arquétipo inquisitório nos referidos 

dispositivos, os quais conferem à autoridade judiciária a competência para deflagrar de 

ofício o Inquérito Policial. Conclui-se que ainda previamente à propositura formal da 

ação penal pública, o magistrado pode exercer espontaneamente a instauração de um 

procedimento investigatório que fornecerá a base não só para o recebimento da 

denúncia como para fundamentar a própria sentença condenatória. 

Note-se, é possível extrair da leitura do artigo 155 do CPP que os elementos 

informativos colhidos no Inquérito podem, ainda que não exclusivamente, influenciar a 

convicção do magistrado, compondo a fundamentação de seu ato decisório. Cumpre 

salientar o contínuo descumprimento desta limitação normativa, não raros os casos em 

que sentenças penais condenatórias são integralmente fundamentadas pelos indícios e 

informações obtidas no Inquérito. 
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No mesmo sentido dispõe o inciso II do art. 13 do Código Processual Penal, o 

qual estabelece à autoridade policial a incumbência de “realizar as diligências 

requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público”. Aqui é reiterada a lógica de 

aproximação judicial da iniciativa probatória, uma vez que é expressamente atribuído ao 

magistrado o condão de requerer a coleta dos elementos de convicção, além do próprio 

Ministério Público. 

Ainda no que tange ao instituto do Inquérito Policial, prevê o caput do artigo 

20 do CPP que “a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do 

fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. Reside aqui outra característica do núcleo 

inquisitório, qual seja o sigilo do procedimento investigatório. Conforme destacado ao 

longo deste trabalho, o sistema inquisitório medieval aboliu, em atendimento à busca da 

mitológica verdade material, a publicidade dos procedimentos instrutórios, o que em 

verdade facilitava a adoção de torturas e castigos físicos afins. 

Bem se pode notar que o Inquérito Policial, procedimento investigatório 

característico dos crimes de ação penal pública, além de restringir o contraditório e a 

publicidade por disposição normativa expressa, enseja, também mediante autorização 

legal, a incorporação de seus elementos nas razões utilizadas pelo magistrado na 

fundamentação do ato decisório final. Assim, conclui-se possível proceder à sentença 

condenatória lastreando-a unicamente em elementos preliminares, colhidos sem a 

efetivação concreta de qualquer garantia fundamental ao exercício do contraditório e do 

direito à ampla defesa.  

A parte final do dispositivo exprime ainda outro artifício retórico criticado no 

decorrer desta exposição, a saber, o atendimento dos “interesses da sociedade”. 

Procurou-se demonstrar a imprecisão semântica deste argumento, cuja utilização 

pretende legitimar a supressão de todas as garantias individuais em prol da efetivação 

dos supostos interesses coletivos, como se as garantias contra o exercício repressivo do 

Poder Público não representassem patrimônio intransponível de toda a sociedade! 

Defendemos a perfeita coexistência entre os interesses de toda a coletividade e 

os direitos e garantias individuais colimados em nossa Lei Maior. Entendemos que a 

saúde jurídica do organismo social não pressupõe a mutilação de seus membros 

isoladamente considerados. Logo, as prerrogativas fundamentais encartadas no art. 5º da 

Carta Política pátria são ao mesmo tempo patrimônio jurídico de toda a coletividade e 

de cada um de seus integrantes. Mostra-se ilegítimo, portanto, o argumento do interesse 

público como elemento justificador da violação das garantias individuais, de modo que 

o processo penal não pode mais funcionar como instância de compensação da 

ineficiência do Estado no combate às verdadeiras causas da violência. 

Um processo penal constitucional requer a máxima valorização do indivíduo 

como sujeito titular de direitos intransponíveis, necessários à preservação de sua 

dignidade e liberdade. A verve condenatória lamentavelmente reinante em nosso 

processo se justifica enquanto mecanismo de contenção dos clamores populares de 

combate à delinquência, oriunda da negligência estatal aos segmentos menos 



50 
 

favorecidos da pirâmide social. Em grande parte patrocinada pela mídia, esta lógica 

punitiva opera em favor da amenização dos efeitos da incompetência pública na 

prevenção delituosa, mediante seleção das condutas ilícitas passíveis de censura 

ostensiva constante, bem como pela estigmatização de seus potenciais perpetradores.  

Retomando a análise dos dispositivos maculados pela influência inquisitória, 

merece destaque o art. 28 do Diploma Processual Penal, o qual confere ao juiz a 

autonomia de remeter os autos de inquérito ou as peças de informação ao procurador-

geral, no caso de discordar das razões apresentadas pelo Parquet para o seu 

arquivamento. 

Ora, se compete ao Ministério Público, privativamente, promover a ação penal 

pública, insta destacar aqui que esta propositura somente pode ser efetuada mediante 

apresentação de indícios mínimos de autoria e materialidade, elementos formadores da 

justa causa e que conferem fundamento jurídico para deflagrar o processo. Este é o 

pressuposto necessário a ser observado pelo Parquet, enquanto guardião institucional 

dos interesses da sociedade e da legalidade, cuja prerrogativa acusatória requer a 

observância de parâmetros assecuratórios da sua pertinência. 

Com efeito, se o órgão exclusivamente competente para instaurar a ação penal 

pública – mediante apresentação de suporte indicativo mínimo de autoria e 

materialidade – conclui pela insuficiência probatória para a propositura da acusação, 

como justificar que um terceiro incompetente para tal intento se recuse a acolher as 

razões formuladas? A resposta é notoriamente o intuito de ampliar a margem de eficácia 

da acusação, visto ser a consequência lógica do arquivamento o não oferecimento da 

ação penal. Assim, ao prever uma espécie de “duplo grau de jurisdição interno”, pela 

remessa judicial das peças informativas colhidas à reapreciação do Parquet, o legislador 

renova as pretensões condenatórias e privilegia a repressividade processual ante a 

margem de manutenção da inocência do indivíduo. 

Na esteira do mesmo entendimento se encontra o disposto no art. 147 do CPP, 

ao conferir ao juiz a faculdade de verificar, ex officio, o incidente de falsidade. 

Novamente consagrada está a proatividade judicial na obtenção da prova. Este 

dispositivo permite ao magistrado verificar a validade de documento acostado aos autos, 

sem qualquer provocação da parte interessada. 

A mesma essência inquisitorial se exprime do art. 149 do mesmo CPP, ao 

conceder ao magistrado a faculdade de ordenar, de ofício, a realização de exame 

médico-legal para suprir eventual dúvida quanto à integridade mental do acusado. Mais 

uma vez reforçado está o ativismo judicial na gestão da prova, em prol da obtenção da 

famigerada “verdade real”, reiteradamente criticada no transcurso deste trabalho 

monográfico. 

No que pertine à detecção dos dispositivos influenciados pelo núcleo 

inquisitório no Estatuto Processual Penal pátrio, merece especial atenção o art. 156, o 

qual versa sobre a prova das alegações. 
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Informe-se que a redação original do referido dispositivo estabelecia que “a 

prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou 

antes de proferir a sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvidas sobre 

ponto relevante”.  

Surgiu então a necessidade de reformular a redação deste dispositivo, 

evidenciada a sua aguda inquisitividade e arbitrariedade. Deste modo, o Projeto de Lei 

de nº 4205/01 foi elaborado com o intuito de reduzir o ativismo instrutório do julgador, 

mediante a previsão de sua iniciativa probatória somente para superar controvérsia 

sobre questão relativa à prova já requerida ou produzida pela parte interessada, inibindo 

uma atuação judicial complementar à acusação. 

No entanto, distanciando-se acentuadamente deste viés acusatório, a Lei nº 

11.690/08 que, dentre outros dispositivos, alterou a redação do inciso I do art. 156, pelo 

qual é atribuído ao juiz “ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção 

antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, 

adequação e proporcionalidade da medida”. Como se não bastasse a imprecisão 

semântica destes critérios, a reforma legislativa ampliou os poderes instrutórios do juiz, 

estendendo-os à fase pré-processual. 

Conforme magistério de André Faria:  

“a antecipação da prova nos termos postos é o estabelecimento de um estado 

de polícia, em flagrante desrespeito ao Estado Democrático de Direito. 

Assim, deve ser taxado de inconstitucional porque, indubitavelmente, fere o 

devido processo legal, revelando-se pior que o preceito derrogado, que pelo 

menos dava a impressão de que o juiz não poderia, na fase preliminar, 

participar da colheita do material probatório”75.  

 

O absurdo do discurso é a ampliação dos já ilimitados poderes do juiz na busca 

da prova em seara processual, invadindo inclusive a fase preliminar ao início da 

demanda! Não há, como claro está, qualquer limitação à proatividade judicial na 

colheita probatória, autorizado que é o juiz a ordenar, sem qualquer provocação das 

partes, a análise de documentos, a realização de exames médicos e periciais e todas as 

diligências possíveis para a satisfação de sua “sede investigatória”, mesmo antes de 

instaurado o procedimento persecutório. 

Informa o art. 168 do CPP que, “em caso de lesões corporais, se o primeiro 

exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por 

determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do 

Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor”.  

Não há grande dificuldade em constatar o intuito condenatório do legislador, ao 

atribuir ao julgador a prerrogativa de suprir a carência probatória do laudo pericial pelo 

                                                           
75 Ibid. FARIA, André, p. 121. 
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requerimento de um exame complementar, beneficiando claramente os interesses do 

pólo ativo da relação processual. Isto porque um acervo probatório que não ateste 

induvidosamente a culpabilidade do acusado deve ensejar necessariamente a sua 

absolvição, dada a primazia constitucional dada à inocência.  

A condenação requer, portanto, a demonstração irrefutável de elementos que 

corroborem a tese acusatória, de modo que, ao se possibilitar ao julgador requerer novo 

exame pericial, o legislador pretende tão-somente minimizar a margem absolutória e 

propiciar a autopromoção do juiz como executor desta finalidade. 

Em perfeita consonância com este malfadado escopo dispõe o art. 181 do CPP, 

ao estabelecer que o magistrado “mandará suprir formalidade, complementar ou 

esclarecer o laudo”, atuando como verdadeiro assistente da acusação. O parágrafo único 

deste dispositivo é ainda mais inquisitório, ao possibilitar ao juiz que ordene a 

realização de “novo exame, por outros peritos, se julgar conveniente”. O juiz não só 

busca freneticamente a produção dos elementos probatórios suficientes para imunizar a 

fundamentação de sua decisão condenatória, como pode livremente adotar todas as 

medidas necessárias para purgar qualquer inconsistência que fragilize a “verdade real” 

exarada das provas colhidas, inclusive mediante adoção de critérios totalmente 

subjetivos e voluntaristas. 

Mais absurdo ainda é o art. 184 do CPP, pelo qual se permite ao juiz negar a 

realização de exame pericial requerido pelas partes, “quando não for necessário ao 

esclarecimento da verdade”. Ora, o caráter inquisitório deste dispositivo é patente pela 

completa supressão do direito à prova conferida às partes, considerando que ao julgador 

é permitido restringi-la quando entender pela impertinência da diligência requerida. 

Novamente observamos o cerceamento de um direito fundamental em nome do 

protagonismo judicial na obtenção da prova, bastando para tal o preenchimento de um 

critério perigosamente impreciso e aberto como o da “conveniência”. 

Outro dispositivo normativo que merece destaque nesta análise é o art. 188 do 

CPP, cuja redação reitera a adoção de critérios subjetivos como o da “pertinência” e o 

da “relevância” para legitimar posicionamentos judiciais quanto à colheita de provas. 

Neste dispositivo em análise pode o juiz, se entender conveniente e pertinente, formular 

perguntas requeridas pelas partes relativas ao esclarecimento de algum ponto 

controverso do interrogatório.  

Maior ativismo judicial se observa no art. 196, pelo qual “a todo tempo o juiz 

poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer 

das partes”. Observa-se que ao juiz é permitido não só atuar proativamente na produção 

probatória, como pode fazê-lo de ofício, sem qualquer participação das partes 

interessadas. Estas, por sua vez, somente podem requerer a mesma diligência mediante 

pedido fundamentado, o que exprime um controle judicial sobre o exercício do seu 

direito à prova.  
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Como bem se pode notar, nossa legislação processual penal chega ao cúmulo 

de não só legitimar a livre iniciativa probatória do julgador, muitas vezes sem qualquer 

controle, como limitar o exercício do direito à prova, pela previsão de controle judicial 

discricionário quanto ao cabimento de exames periciais, diligências e questionamentos 

das partes, assumindo o magistrado não só função probatória complementar, como 

muitas vezes exclusiva. 

Na esteira desta inversão de valores inaceitável sob o viés constitucional, 

situam-se o art. 209, caput e o seu parágrafo primeiro. Por eles o juiz pode, quando 

entender conveniente, proceder à oitiva de testemunhas não indicadas pelas partes 

interessadas, como também das pessoas às quais aquelas se referirem. Assim, o julgador 

é autorizado a colacionar lista própria de testemunhas, colhendo o depoimento de 

pessoas não relacionadas pelo próprio sujeito processual parcial! Nossa legislação 

processual é tão claramente conivente com o fenômeno da “panpenalização”, que beira 

ao inacreditável de fomentar um maior interesse judicial no desfecho condenatório do 

que se observa na própria parte institucionalmente designada para oferecer a acusação!  

Nossa legislação ordinária, rotineiramente privilegiada ante a constitucional, 

funda um processo arbitrário, antropofágico, supressor dos direitos e garantias 

individuais em favor da maior margem condenatória possível. O sistema processual 

penal acusatório é tão severamente deturpado por autorização legal expressa que nossos 

juízes, além de atuar proativamente na complementação, assumem verdadeira 

titularidade na busca das provas favoráveis à acusação, o que, além de violar o sistema 

acusatório, quebra a imparcialidade do julgador e fulmina todas as garantias processuais 

expressamente asseguradas pela Constituição, expondo ainda uma espécie de 

“desconfiança institucional” quanto à eficiência de órgãos como a polícia repressiva e o 

próprio Ministério Público. 

Em frontal consonância com esta diretriz inquisitorial também está o parágrafo 

único do artigo 212 do CPP, o qual atribui à autoridade judiciária a prerrogativa de 

“complementar a inquirição”, quando houver questões não devidamente esclarecidas. 

O art. 234, por sua vez, confere ao magistrado a possibilidade de, 

voluntariamente, providenciar a juntada aos autos de qualquer documento a ser 

aproveitado pela acusação ou pela defesa, quando possível. O ativismo judicial na 

colheita probatória é reafirmado neste dispositivo, ressaltando-se a iniciativa do 

julgador na incorporação ao processo de elementos que formarão seu próprio 

convencimento, sem prévia provocação ou sequer conhecimento das partes. Desde o 

momento em que “tiver notícia” de algum documento aproveitável por um dos pólos 

antagônicos, estará o juiz prejudicado em sua imparcialidade, atuando posteriormente de 

maneira a compatibilizar todos os demais atos probatórios com aqueles que anteciparam 

sua convicção, não lhe faltando, como se sabe, autorização legal para fazê-lo. 

No que toca ao instituto da busca, outro procedimento persecutório previsto em 

nossa legislação processual, dispõe o art. 242 do CPP que poderá ser determinado de 

ofício pelo juiz ou requerido por qualquer das partes, o que reafirma as prerrogativas 



54 
 

probatórias concedidas expressamente ao juiz-inquisidor para a obtenção dos elementos 

necessários à condenação do acusado. 

Na parte da legislação processual que versa sobre as prisões, medidas 

cautelares e a liberdade provisória, destaque-se o parágrafo segundo do art. 282, o qual 

prevê a decretação das cautelares de ofício pelo juiz, ou a requerimento das partes, da 

agência policial e do próprio Ministério Público. No mesmo sentido dispõe o parágrafo 

quarto do referido dispositivo, que estabelece a possibilidade de o juiz, em caso de 

descumprimento, substituir ou cumular a medida cautelar previamente aplicada ou, em 

último caso, proceder à decretação da prisão preventiva, tudo sem qualquer provocação 

do pólo ativo da relação processual. Por fim, prevê o art. 343 a aplicação das mesmas 

medidas no caso de “quebramento injustificado da fiança”. 

Como se nota, o ativismo judicial eivado de escopo condenatório alcança 

inclusive a aplicação de sanções cautelares restritivas de direitos e da própria liberdade 

do indiciado, adotando a “garantia da ordem da pública”, a “aplicação da lei penal” e a 

“conveniência da instrução criminal”, como critérios para sua efetivação, termos 

imprecisos que, como se sabe, comportam as mais variadas manipulações subjetivas na 

sua aplicação. 

No mesmo sentido dispõe o art. 311, ao reafirmar a autorização conferida ao 

magistrado de decretar de ofício a prisão preventiva “em qualquer fase da investigação 

policial ou do processo penal”, atendendo-se as já criticadas hipóteses de sua decretação 

consubstanciadas no art. 312 do Código Processual Penal. 

No que toca à aplicação da prisão domiciliar em lugar da preventiva, o 

parágrafo único do art. 318 estatui a necessidade do magistrado requerer a comprovação 

idônea dos requisitos necessários para tal substituição, o que demonstra novamente a 

permissão expressa à iniciativa probatória conferida ao julgador, traço característico do 

protagonismo judicial fundado pelo núcleo inquisitório. 

Já no capítulo das citações, o art. 366 do CPP estabelece a possibilidade do juiz 

determinar a antecipação das provas por ele reputadas como urgentes ou até mesmo 

decretar a prisão preventiva, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 

constituir advogado”. Como se vê, inúmeras são as hipóteses, mesmo irrazoáveis, que 

autorizam a autoridade judiciária a aplicar medidas assecuratórias e ainda decretar 

sanções restritivas de liberdade, em perfeita harmonia com a lógica inquisitorial de 

estabelecimento da prisão como regra, para, de posse do corpo do investigado, melhor 

“apurar” os fatos objeto de investigação. 

Ora, excetuando-se a utilização institucional da tortura, como sustentar a 

diferença entre as práticas probatórias comuns ao sistema inquisitório e as observadas 

nos dias atuais? Em ambos os modelos, a prisão encontra inúmeras hipóteses de 

decretação com o intuito de se efetivar uma investigação mais eficiente e, assim, 

declarar a tão desejada “verdade absoluta” dos fatos ou pelo preenchimento de 

requisitos formais imprecisos e manipuláveis. Tanto na realidade processual penal 
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contemporânea, assim como no arcaico sistema inquisitório, a prisão é a regra geral e as 

garantias individuais, a exceção. 

A mesma autonomia judicial se observa no art. 373 do CPP, cuja redação 

estabelece expressamente a possibilidade do magistrado aplicar provisoriamente a 

interdição dos direitos do acusado, de ofício, atendendo-se aos critérios alinhados nos 

incisos I a IV do mesmo dispositivo. 

O art. 385 do CPP merece especial destaque na análise dos dispositivos 

inspirados pelo núcleo inquisitorial presentes na legislação processual pátria. Cabe a 

transcrição, ipsis litteris; “Nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir 

sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, 

bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. 

Convém aqui chamar atenção para a evidente finalidade condenatória da 

legislação processual penal brasileira, a qual, além dos inúmeros dispositivos que 

autorizam expressamente o exercício probatório complementar pelo juiz, o permite 

assumir a titularidade da pretensão condenatória em substituição ao Ministério Público, 

órgão constitucionalmente designado para exercer privativamente esta função. Pela 

leitura crítica destes dispositivos abordados até aqui, como sustentar a divisão de tarefas 

e a compatibilidade do processo penal com os ditames acusatórios expressamente 

consagrados na nossa Carta Magna? 

Ressalte-se que tanto o pedido de arquivamento quanto o posicionamento 

favorável à absolvição do réu em nenhuma medida representam agravo ao princípio da 

obrigatoriedade da ação penal pública, exarado no art. 42 do CPP, pelo qual é vedado ao 

Ministério Público desistir da ação penal já instaurada. Cumpre notar que na primeira 

hipótese o Parquet não rescinde a relação processual já deflagrada, mas apenas conclui 

pela insuficiência probatória para o oferecimento da denúncia, antes, portanto, de 

iniciada a demanda. Já quanto à segunda hipótese, o órgão ministerial também não 

extingue o processo, por sua vedação expressa, mas, valorando os argumentos e provas 

produzidos, manifesta-se pelo desfecho absolutório. 

Contudo, o núcleo inquisitorial que assola o ordenamento jurídico-penal 

brasileiro estabelece as bases para a supressão das garantias constitucionais em sede 

processual, ao vedar ao próprio órgão privativamente designado para oferecer a 

acusação pública o desiderato de optar pelo não oferecimento da denúncia, de desistir da 

ação penal já deflagrada, ou mesmo de posicionar-se favoravelmente à absolvição sem 

que haja possibilidade de resistência judicial. 

Uma legislação constitucionalmente compatível prioriza a presunção de 

inocência e a liberdade jurídica do acusado face às previsões normativas que 

maximizem as hipóteses de instauração e manutenção da submissão processual, o que 

não se observa em nosso Diploma Processual Penal. Como se demonstrou ao longo 

deste capítulo, muitos são os institutos e procedimentos que conferem, expressamente, 

plena autonomia ao julgador para restringir o quanto possível a aplicação de medidas 
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favoráveis à liberdade do acusado. Ora, sendo a presunção de inocência a regra 

constitucional, muitas deveriam ser, ao contrário do que de fato há, as hipóteses 

normativas que privilegiassem a liberdade em detrimento do poder punitivo estatal. 

No parágrafo primeiro do artigo 400, que trata da audiência de instrução e 

julgamento, reitera-se a atribuição de influência judicial sobre o exercício do direito à 

prova. O dispositivo em apreço assegura ao juiz o poder de indeferir a produção de 

provas por ele subjetivamente consideradas “irrelevantes, impertinentes ou 

protelatórias”. Novamente é reproduzida por expressa disposição legal a lógica de 

submissão do direito de prova lícita aos critérios pessoais e subjetivos do julgador, tais 

como os da relevância e da pertinência. 

Considerando a necessária imparcialidade do juiz na prestação da atividade 

jurisdicional, como tolerar sob o viés constitucional a prerrogativa deste agente público 

de optar subjetivamente pelas provas que podem ou não ser apresentadas pelas partes 

interessadas para influenciar na formação de sua convicção?  Não há imparcialidade ou 

tranquilidade psicológica que resistam a um interesse tão agressivo ao exercício da 

defesa processual. O juiz não só assume a titularidade da pretensão acusatória, como 

busca diretamente a colheita dos elementos que lhe influenciarão em sua decisão e pode 

ainda permitir ou negar a produção de provas lícitas requeridas pelas próprias partes 

interessadas! Até onde permitiremos tamanho desrespeito aos direitos fundamentais em 

prol da concretização de uma lógica penalizatória disseminada em nossa sociedade? 

O artigo 404 do CPP, por sua vez, prevê a possibilidade do juiz ordenar de 

ofício a realização de diligência por ele, particularmente, considerada imprescindível. A 

abertura semântica da redação destes dispositivos é gritante e em nenhuma medida fruto 

da ingenuidade do legislador. Nossa legislação processual é caracterizada por diversos 

conceitos carentes de qualquer definição ontológica e imunes à manipulação do 

intérprete, exatamente para que a autoridade judiciária, ao aplicá-los, possa exercer o 

juízo de valor pessoal conveniente ao ativismo condenatório pretendido.  

Logo, “ordem pública”, “ordem econômica”, “conveniência”, “relevância”, 

“pertinência”, “celeridade”, entre outros, são termos amplamente empregados em nossa 

legislação que propiciam uma leitura voluntarista do magistrado e permitem assim a 

efetivação de inúmeras medidas repressivas legitimadas pela primazia do interesse 

público. Observa-se claramente uma lógica de esmagamento individual em prol dos 

supostos anseios coletivos. Defendemos, no entanto, que acima da condenação de 

qualquer cidadão, o interesse social deve estar pautado na concreta efetivação dos 

direitos fundamentais, cujo espírito garantista fundamenta a proteção primordial do ser 

humano em face do poder repressivo do Estado. 

Já quanto no que concerne aos processos de competência do Tribunal do Júri, 

merecem destaque alguns dispositivos influenciados pelo inquisitorialismo, entre eles o 

parágrafo segundo do art. 411 do CPP - que reitera a possibilidade do juiz rejeitar a 

produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias – e o inciso 

I do art. 423, pelo qual é conferida ao juiz presidente a atribuição de ordenar “as 
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diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao 

julgamento da causa”. 

Ademais, ainda no tocante ao Júri, citem-se o artigo 481 caput e seu parágro 

único, pelos quais o juiz presidente é autorizado a ordenar diligências necessárias após 

dissolver o Conselho e a formular quesitos no caso de produção de prova pericial, 

respectivamente.  

Merece citação o inciso XI do artigo 497 do CPP, o qual permite ao juiz 

determinar diligências para suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade. 

Patente está neste dispositivo o intuito processual de busca da mitológica “verdade”, 

efetivado logicamente por meio da iniciativa judicial na produção probatória, traço 

marcante do núcleo inquisitório. 

Com efeito, demonstrou-se ao longo deste capítulo que a legislação processual 

penal brasileira, a despeito de formalmente submetida aos ditames acusatórios 

consagrados na Carta Política vigente, reproduz reiteradamente a lógica repressiva 

característica do modelo inquisitório há séculos superado. 

Por meio da análise crítica de diversas disposições normativas, concluiu-se 

pelo sucateamento prático da presunção de inocência e das demais garantias 

fundamentais de defesa da dignidade e da liberdade dos cidadãos face ao aparelho 

repressor estatal. A lógica reinante em nossa realidade é a do processo como instância 

última de controle social e pacificação dos clamores populares pelo combate ostensivo à 

delinquência, em frontal contrariedade à concepção doutrinária do processo como 

garantia do indivíduo contra o abuso punitivo do ente público. 

Lamentavelmente pode-se constatar que as previsões normativas observadas 

em nossa realidade processual autorizam a concretização da verve punitiva produto da 

atividade manipulativa da mídia e das demais agências penais, visto que priorizam a 

manutenção e efetivação das hipóteses punitivas em prejuízo à liberdade jurídica dos 

indivíduos. 

Sustentamos que características como o ativismo judicial pleno na produção e 

no controle sobre o exercício do direito à prova e as diversas hipóteses de resistência 

judicial à presunção de inocência e a efetivação da liberdade refletem o espírito 

inquisitório de busca frenética e irracional pela falaciosa “verdade real” da culpa do 

acusado, mesmo quando inexistente.  

Por meio da gestão judicial da prova, os procedimentos investigatórios limitam 

a efetivação do contraditório, descartam a utilidade do exercício amplo da defesa e 

suprimem as garantias fundamentais, o que nos permite defender a tese da 

incompatibilidade constitucional do sistema processual penal pátrio face às 

características que evidenciam a permanência do núcleo inquisitório. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo sustentar a incompatibilidade do processo penal 

brasileiro com o espírito democrático consagrado na Carta Política vigente, dado o 

caráter inquisitorial de inúmeras disposições normativas presentes em nossa legislação 

infraconstitucional, principalmente no que toca ao regramento da atividade instrutória. 

Como se procurou demonstrar, a titularidade da gestão da prova representa o 

elemento crucial para a caracterização de um sistema processual penal, além de refletir 

o grau de interesse punitivo do Estado ante os setores sociais marginalizados. Assim, 

uma legislação penal autoritária e repressiva se caracteriza pela autorização normativa 

ao ativismo judicial na perseguição da prova, ao passo que pela sua restrição se 

identifica um ordenamento jurídico alinhado aos ditames democráticos e garantistas. 

Inicialmente, expusemos algumas das diversas teorias formuladas para 

informar o caráter precípuo, a primordial finalidade do processo penal sob a ótica do 

atendimento do interesse público. Conclui-se pelo entendimento amplamente difundido 

pela sociedade e acolhido até mesmo em âmbito jurídico e doutrinário que o processo 

tem por finalidade um controle social formal, efetivando uma seleção dos bens jurídicos 

merecedores de tutela prioritária pelo aparelho estatal e penalizando os indivíduos que 

representem uma ameaça a sua preservação. 

Neste contexto de apoio coletivo à expansão da intervenção penal destaca-se o 

papel da mídia, agente soberano na cobertura dos acontecimentos, circulação de 

informações e formação da opinião popular sobre a realidade delitiva. Atuando em 

harmonia com os interesses dos setores elitizados da sociedade, a imprensa retrata, com 

todo o sensacionalismo e parcialidade, a “crueldade” dos crimes patrimoniais de 

sobrevivência, perpetrados em geral pelos indivíduos pertencentes às classes menos 

favorecidas do corpo coletivo. 

Neste sentido, segundo Roberta Lofrano Andrade: 

 “o controle e a vigilância se apresentam como obsessões, e a segregação dos 

grupos de risco, a fortificação e a exclusão se mostram como urgências. São 

essas as respostas construídas para o medo, como sentimento fundamental de 

compreensão da realidade do presente”76. 

 

Logo, resta evidente e decisivo o papel da mídia na formação da compreensão 

coletiva quanto à delinquência e a urgência de combatê-la. Contudo, entendemos que 

sua atuação reproduz a lógica de segregação social, mediante seleção tendenciosa dos 

bens jurídicos preferencialmente resguardados, paralelamente à identificação estética e 

territorial reiterada de seus habituais ofensores.  

                                                           
76 Ibid. ANDRADE, Roberta Lofrano, p. 151. 
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Dissemina-se, pela referida rotulação, o sentimento de insegurança, muitas 

vezes descompassada da realidade objetiva, do qual decorre o assentimento popular 

quanto à expansão do aparelho repressor público, seja na atuação policial ostensiva, seja 

na esfera processual penal. 

Com efeito, as transformações operadas pela globalização e a falência do 

Estado Social explicam em grande medida o fenômeno da chamada “panpenalização”, a 

saber, a reação repressiva das autoridades públicas face à pobreza e ao aumento da 

criminalidade nos grandes centros urbanos. Dirigidos pelos interesses dominantes, as 

agências penais selecionam as ações delituosas merecedoras de reprimenda penal, em 

geral perpetradas pelos grupos sociais economicamente inferiores e desassistidos de 

qualquer investimento público em sua formação social e profissional. 

Este método reiterativo de rotulação se mostra como a resposta do Poder 

Público aos efeitos indesejados da violência urbana. Face ao dilema entre o 

investimento massivo no combate às desigualdades sociais e o incremento da 

potencialidade punitiva, constatamos a primazia dada à última, sublinhando que a 

primeira hipótese pressupõe fatores como baixos índices de corrupção, elevados 

investimentos a médio e longo prazos, engajamento político e disponibilidade de 

recursos técnicos e financeiros para ser satisfatoriamente implementada. 

Tal mensagem se opera, portanto, pelo recrudescimento da atuação policial 

ostensiva e pela potencialidade de neutralização dos vilões sociais submetidos à 

repressão processual penal. Com efeito, as autoridades públicas negligenciam o combate 

à pobreza e as desigualdades sociais - verdadeiras causas da violência - e adotam o 

caminho mais imediato e financeiramente viável do controle repressivo posterior sobre 

os excluídos. 

Conclui-se que a autorização normativa expressa ao ativismo judicial na 

obtenção do acervo probatório coaduna-se com as pretensões punitivas eficientemente 

disseminadas pelo discurso manipulativo de urgência, habilmente formulado pelos 

agentes obstinados na segregação social. Influenciado pelo apoio repressor à proteção 

do “interesse público” e legitimado por disposições normativas contrárias aos ditames 

constitucionais, o juiz persegue os meios de prova necessários à condenação, 

suprimindo as garantias fundamentais do acusado e abandonando irremediavelmente 

sua essencial imparcialidade.  

Este raciocínio do processo como esfera de obtenção da “verdade real” da 

culpa do acusado opera coerentemente com o espírito autoritário e repressivo fundado 

pelo núcleo inquisitório. Vale lembrar, muitos juristas servem-se desta “certeza 

absoluta” como necessária à proteção jurídica do acusado, tão-somente para sustentar a 

legitimidade de um sistema processual penal “misto”, caracterizado por uma fase 

investigatória inquisitiva e uma fase processual acusatória. 

Afirmamos, contudo, a inexistência de um processo penal bifásico, visto que 

todo sistema é “puro”, regido por um núcleo específico e orientado por um princípio 
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unificador que o confere coerência orgânica, de sorte que não se pode conceber um 

sistema que comporte simultaneamente dois núcleos distintos, principalmente se 

antagônicos. Logo, um processo que enseje a aplicação de práticas investigatórias 

arbitrárias e voluntaristas, ainda que permita o exercício formal das garantias 

individuais, deve ser classificado como inquisitório, visto que seu núcleo vicia todo o 

procedimento e suprime a acusatoriedade. 

Não há, infelizmente, como refutar a seletividade que orienta a atuação de 

todas as agências penais, desde a produção legislativa até o sentenciamento judicial 

condenatório. Políticos, imprensa, instituições acadêmicas, policiais, promotores de 

justiça e juízes exercem seu ofício profissional de maneira a restringir a criminalidade a 

determinado de indivíduos financeiramente desfavorecidos, rotulando-os 

pejorativamente perante toda a sociedade. 

Num contexto socioeconômico de rivalidade social e escassez de recursos 

financeiros e naturais, a sobreposição de um grupo de indivíduos a outros é inevitável, e 

uma das facetas desta lógica macabra é a criminalização dos pobres. Não bastassem os 

investimentos públicos deficitários na formação socioeconômica dos excluídos e 

marginalizados, a atuação preconceituosa e agressiva da polícia repressiva, o apelo 

midiático pela responsabilização penal de condutas e indivíduos específicos e os 

clamores populares por enrijecimento repressivo, constatamos a utilização do processo 

penal - em teoria âmbito de contraposição dialética e paritária de teses - como 

instrumento de reprodução e concretização prática da higienização social propalada pelo 

discurso predatório de intervenção punitiva. 

Pela necessidade de criminalizar indivíduos e reprimir condutas específicos, 

surgem argumentos fantasiosos como o do atendimento ao “interesse público” e ao 

“bem comum” para legitimar a supressão de direitos e garantias individuais dos 

supostos “inimigos públicos”, cujas práticas “abomináveis” nos permitem destituí-los 

de sua própria condição humana e assim lhes aplicar toda sorte de castigos e violações 

de direitos sem qualquer remorso. 

Logo, como se vê, o discurso repressivo astuciosamente formulado e difundido 

pelas classes elitizadas da sociedade esteia-se no método de desumanização do 

indivíduo que, espontaneamente, optaria por cometer atos contrários ao Direito e violar 

bens jurídicos de grande relevância para toda a coletividade. Sem considerar o 

sucateamento social dos desfavorecidos pelo Poder Público, toda a sociedade 

“esclarecida” argumenta em favor da identificação e neutralização dos criminosos que 

praticam condutas nocivas à coletividade. 

Afirma-se, portanto, o processo penal como âmbito de efetivação prática do 

discurso de exclusão social seletiva dos já marginalizados. Como o ônus da prova recai 

unicamente sobre a acusação, o legislador empreendeu uma técnica de favorecimento 

acusatório, qual seja nada menos que a cooperação judicial na obtenção dos elementos 

de convicção necessários ao desfecho condenatório. 
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Funda-se, nestes moldes, um sistema processual inquisitório, cuja atribuição 

instrutória do juiz extirpa a utilidade prática de todos os princípios e direitos inerentes 

ao exercício da defesa processual e da liberdade, alçados por disposições constitucionais 

expressas ao patamar de garantias fundamentais, dada sua inestimável relevância 

jurídica. 

Discorremos sobre os diferentes sistemas processuais e probatórios penais 

adotados ao longo da história jurídica, traçando suas principais características e 

institutos e analisando criticamente sua compatibilidade com os preceitos alicerçados no 

texto constitucional vigente. Concluímos pela inexistência de qualquer identificação 

entre o núcleo inquisitório e o espírito democrático que inspira a Carta Política vigente, 

alinhando-se esta unicamente a um modelo que efetive a presunção de inocência e as 

garantias fundamentais de defesa jurídica do acusado, titular de direitos como todos os 

demais cidadãos. 

Refutamos a concepção do processo penal como um instrumento a favor da 

prestação jurisdicional “eficiente”, “célere” e calcada em parâmetros imprecisos e 

manipuláveis como do “interesse público” e do “bem comum”. Num contexto de 

crescente rivalidade e exclusão social, a prestação jurisdicional deve afastar-se de 

qualquer visão antropofágica, de esmagamento individual e aproximar-se da vertente 

constitucional de priorização da inocência e da liberdade. 

A tese sustentada neste trabalho é a de que o processo penal tem como 

finalidade precípua a concreta efetivação dos direitos e garantias fundamentais do 

acusado, já asseverada sua posição desfavorável na relação processual penal, 

considerando ainda que tais prerrogativas constituem patrimônio jurídico inalienável de 

toda a coletividade, fruto de lutas sociais intensas ao longo dos séculos. Ademais, o 

espírito democrático consagrado no modelo acusatório constitucional pressupõe a tutela 

jurídica preferencial da liberdade em relação ao escopo condenatório em defesa do 

falacioso interesse público. 

Deve-se conceber o processo penal verdadeiro mecanismo de limitação do 

poder punitivo do Estado, não de sua expansão. Neste contexto, princípios como o da 

presunção de inocência e do in dubio pro reo são verdadeiras diretrizes a reger todo o 

ordenamento jurídico pátrio, estabelecendo parâmetros de priorização da liberdade e da 

inocência individual face à margem punitiva. 

Resta evidente, portanto, a inconstitucionalidade do sistema processual penal 

brasileiro pela permanência do núcleo inquisitório, considerando fatores como a 

associação entre as atividades de acusar e julgar, a ruptura da imparcialidade do 

julgador pela iniciativa probatória, a violação do contraditório, da ampla defesa, da 

presunção de inocência, da publicidade, da paridade de armas e de todas as garantias 

individuais consagradas expressamente no texto constitucional vigente. 

Pretendeu-se desenvolver ao longo deste trabalho uma análise crítica dos 

fatores socioeconômicos, elementos normativos e mecanismos probatórios que fundam 
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uma realidade processual repressiva aos setores mais vulneráveis da coletividade, cuja 

abordagem demonstrou uma atuação sinérgica dos agentes sociais na escolha de 

condutas e pessoas específicas a serem exiladas do convívio social, de modo a se 

perpetuar sua dominação pelos grupos sociais dominantes. 

A tarefa é árdua, quiçá inexequível, mas para modificarmos a realidade de 

constante insegurança e violência que nos assola, é necessário, por meio de uma visão 

solidária e humana, modificar a maneira como compreendemos a importância da 

liberdade e da dignidade de nossos semelhantes. O ser humano é, acima de tudo, titular 

de direitos inerentes a sua própria existência, e nenhum instrumento mais propício para 

dar efeito prático a estas proteções abstratas do que o processo penal, cujo exercício 

igualitário pressupõe a reafirmação dos próprios valores democráticos consagrados em 

nossa Constituição. 
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