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A garantia do devido processo legal nas provas antecipadas de 

ofício na fase de inquérito policial 
 
 

Felipe Lopes Siqueira 
 

RESUMO 
 
O objetivo principal deste estudo consiste em analisar a aplicação do princípio do devido processo legal 

nas provas antecipadas de ofício pelo juiz na fase pré-processual da persecução criminal. Dessa 

maneira poder-se-á compreender a dificuldade em se garantir um processo justo norteado pelo 

princípio constitucionalmente assegurado do devido processo legal em face da quebra da 

imparcialidade do órgão judicante em função de sua participação de ofício na fase de inquérito policial. 

Nesse sentido, em primeiro plano será apresentado o conceito de devido processo legal, como o 

princípio garantidor de um processo justo e livre de abusos estatais. Em seguida serão analisadas as 

duas fases da persecução criminal, abrangendo o conceito de inquérito como formador da opinião do 

órgão acusador, bem como o processo, como instrumento de aplicação da jurisdição. Posteriormente 

serão analisados os conceitos de prova e suas aplicabilidades, bem como o conceito de provas 

antecipadas. Por último examinar-se-á a quebra da imparcialidade do juiz em participar da fase 

inquisitorial ordenando a antecipação de provas, como sendo uma ofensa ao princípio do devido 

processo legal. Para concluir, será apresentado o projeto de Lei 156/2009 que traz a figura do Juiz das 

garantias, como forma de garantir a imparcialidade do magistrado na fase de inquérito. 

Palavras-chaves: Antecipação de provas. Atuação de ofício em fase de inquérito.  Princípio o devido 
processo legal. Imparcialidade do juiz. Juiz das garantias. 
 

RESUMEN 
 
El objetivo principal de este estudio consiste en analizar la aplicación del principio del debido proceso 

legal en las pruebas anticipadas de oficio por el juez en la fase pre-procesual de la persecución criminal. 

De esta manera, se podrá comprender la dificultad en garantizar un proceso justo orientado por el 

principio, constitucionalmente asegurado, del debido proceso legal, en virtud a la quiebra de la 

imparcialidad del órgano judicial en función de su participación de oficio en la fase de investigación 

policial. En ese sentido, en primer momento, se presentará el concepto de debido proceso legal, como 

el principio que garantiza un proceso justo y libre de abusos estatales. A continuación se analizarán las 

dos fases de la persecución criminal, como forma de investigar y, caso sea necesario, iniciar una acción 

penal, valiéndose del proceso como un instrumento de aplicación de la jurisdicción. Posteriormente, se 

examinarán los conceptos de prueba y su aplicabilidad, así como el concepto de pruebas anticipadas. 

Por último, se examinará la quiebra de la imparcialidad del juez al participar en la fase inquisitorial como 

una ofensa al principio del debido proceso legal. Para concluir, será presentado el proyecto de Ley 

156/2009 que propone la figura del Juez de las garantías, como forma de evitar la quiebra de la 

imparcialidad del magistrado en la fase de investigación.  

Palabras clave: Anticipación de pruebas. Actuación de oficio en fase de investigación. Principio del 

debido proceso legal.  Imparcialidad del juez. Juez de las garantías. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar a inobservância do princípio do 

Devido Processo Legal (DPL) frente as provas antecipadas de ofício pelo magistrado, 

nos moldes do artigo 156, inciso I do Código de Processo Penal vigente. Para isso o 

trabalho de conclusão de curso será estruturado em 5 capítulos, buscando analisar 

alguns conceitos chave para o entendimento do assunto em tela. 

 Primeiramente serão apresentados os conceitos e finalidades do princípio do 

DPL, um princípio constitucional que deve nortear o andamento processual no cenário 

jurídico atual, sendo a salvaguarda do cidadão contra abusos estatais. Posteriormente 

será abordado o conceito de persecução criminal, como sendo o caminho que o 

Estado deve seguir para chegar a autoria de um crime buscando a aplicação do seu 

poder/dever de punir. 

Nesse contexto também serão apresentados os conceitos e finalidades das 

provas, como sendo o meio democrático de se buscar a verdade dentro do processo, 

bem como, uma ferramenta para se chegar ao convencimento do juiz. Assim, após a 

apreciação desses conceitos iniciais, serão abordadas as provas antecipadas na fase 

de inquérito, ou seja, as provas que por correrem risco de perecerem com o tempo 

são colhidas e apreciadas em um momento diferenciado na persecução criminal.  

Isto posto, será feita uma análise crítica sobre as provas antecipadas de ofício 

pelo juiz conforme exposto no artigo 156, inciso I do Código de Processo Penal, como 

sendo uma forma de quebrar a imparcialidade do órgão judicante, levando-o a ferir o 

princípio do DPL. Por último, serão feitas breves observações sobre o PL 156/09 que 

trata do novo Código de Processo Penal e que atualmente tramita no Congresso 

Nacional, assim como, serão feitos comentários sobre a figura do juiz das garantias, 

como forma de evitar a quebra da imparcialidade do magistrado quando o mesmo tiver 

que agir na fase de inquérito policial.  
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Nesse sentido, para o desenvolvimento do presente estudo foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica, para isso contamos com o suporte teórico de obras doutrinárias 

consolidadas no cenário brasileiro, bem como, a legislação pertinente e a Constituição 

Federal, objetivando uma melhor análise sobre a antecipação de provas de ofício com 

base no artigo 156, inciso I do Código de Processo Penal e o rompimento com o DPL. 

 

2. SOBRE DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

O princípio do DPL ou due process of law previsto na Constituição Federal de 

1988, bem como, na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH)1, possui 

vasta abrangência e aplicabilidade processual, abarcando inúmeros outros princípios 

e garantias aos quais serve como norte. Esse princípio tem a sua raiz histórica com a 

Magna Carta inglesa de 1215, cujo objetivo primordial era proteger o indivíduo dos 

descomedimentos do monarca2. Segundo Mendes, Branco e Coelho3 o DPL é um 

princípio constitucional que sempre almeja um amparo judicial satisfatório, possuindo 

uma amplitude sem igual, abarcando inúmeros outros princípios e garantias, 

aplicáveis no âmbito processual. 

Como bem nos asseguram Cintra, Grinover e Dinamarco4, pode-se dizer que 

o princípio do DPL apesar das diferenças inerentes aos diplomas, aplica-se tanto na 

esfera civil quanto na esfera penal, neste contexto, fica claro que ele se apresenta 

como uma união de garantias, que asseguram o preciso exercício jurisdicional, bem 

como, o gozo das faculdades processuais aos integrantes do processo. Com isso, é 

possível constatar que dentre os princípios corolários do DPL, destacam-se o da 

ampla defesa, contraditório, publicidade, igualdade, acesso à justiça, juiz natural entre 

outros, não sendo exagero afirmar que o devido processo legal é a salvaguarda do 

indivíduo no que tange o respeito no cenário processual. 

                                                           
1 Conhecido como Pacto de San José da Costa Rica, é um tratado internacional entre os países-
membros da Organização dos Estados Americanos, ao qual o Brasil é signatário. Esse tratado é tido 
como base do sistema interamericano de proteção dos Direitos Humanos. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 07 jun. 2019. 
2 NUCCI, G. D. S. Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 55. 
3MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártines; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
4 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2006, p. 88-91.  
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Deste modo, é interessante, aliás, afirmar que apesar do DPL ser um direito 

constitucionalmente assegurado no artigo 5º, LIV5, existem inúmeros casos onde, por 

negligência do Estado, tal princípio não é aplicado da maneira adequada, como 

quando o indivíduo tem a sua liberdade cerceada de maneira irregular, ferindo o 

princípio em comento, sob a ótica de algum dos seus inúmeros desdobramentos. 

Nesse ponto, a título meramente exemplificativo, será apresentada uma decisão em 

grau recursal sobre a impossibilidade da condenação do réu, com base unicamente 

em dados colhidos na fase pré-processual sem a observância do contraditório e da 

ampla defesa. 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE (ART. 306). VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO 

PARA DIRIGIR (ART. 307). ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO 

CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO SE SOBREPÕEM À PROVA 

JUDICIAL, SERVINDO TÃO SOMENTE PARA SUSTENTAR O 

OFERECIMENTO DA AÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUE SE IMPÕE. 

SENTENÇA REFORMADA. De acordo com o disposto no Art. 155 do Código 

de Processo Penal, os elementos informativos da investigação preliminar 

podem ser usados apenas de maneira subsidiária, complementando a prova 

judicial, produzida sob o crivo do contraditório, não sendo idôneos para 

fundamentar exclusivamente a condenação criminal, uma vez que colhidos 

sem a participação dialética das partes. No caso dos autos, malgrado a 

autoridade policial tenha conseguido reunir indícios de autoria a permitir que 

o Ministério Público ajuizasse a ação penal, não logrou êxito o Parquet em 

confirmar, através da prova judicializada produzida na instrução criminal, os 

elementos colhidos durante o inquérito policial ou outros que sustentassem a 

condenação. Nesta senda, tendo em vista a ausência de prova judicializada, 

não há qualquer indicativo seguro, produzido à luz do contraditório, que 

demonstre que o... acusado conduziu o seu carro com a sua capacidade 

psicomotora alterada ou com a carteira de habilitação suspensa, não se tendo 

como extrair juízo de condenação, salvo forte dose de presunção, que não 

pode militar em desfavor do réu. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 

70076907716, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 28/06/2018).6 

Por outro lado, analisando o princípio do DPL, verifica-se que a imparcialidade 

também é um ponto chave em sua aplicação, sendo considerado um de seus 

                                                           
5Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  LIV - ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 07 jun. 2019. 
6 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal nº ACR 70076907716 RS. Relator: 
José Conrado Kurtz de Souza. Disponível em:  https://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/599979732/apelacao-crime-acr-70076907716-rs?ref=serp. Acesso 
em: 20 de mai. de 2019. 
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desdobramentos. A imparcialidade do órgão julgador deve estar presente em qualquer 

processo, sendo ela uma condição sine qua non para a fiel observância do DPL pois, 

por razões claras, o processo estaria maculado se por algum motivo o magistrado não 

fosse imparcial e equidistante das partes. Segundo Marcelo Yukio Misaka7, “O 

princípio da imparcialidade do juiz, em última análise, é o escopo buscado pela 

garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF) e encontra assento na Constituição 

Federal. O art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário 

[...]”. 

 O texto do artigo 8º do Pacto diz integralmente que: 

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro 
de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e 
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.8  

Nessa mesma esteira, conforme aponta Nicolitt9, a essência de processo justo 

insculpido no princípio do DPL pode ser analisada das mais variadas formas 

possíveis, contudo, quando observado sob a ótica Aristotélica, chega-se à conclusão 

de que processo justo é sinônimo de um processo igualitário. Nesse sentido, o autor 

deixa claro a importância da imparcialidade e equidistância do magistrado como forma 

de garantia da igualdade de tratamento para as partes. 

É importante salientar que o princípio do DPL, conforme menciona Nicolitt, “só 

foi agasalhado expressamente na Constituição de 1988”10 que trouxe em seu bojo um 

conjunto de garantias para proteger os direitos e liberdades fundamentais. Nesse 

ponto, mostram-se convergentes os pensamentos dos mestres acima citados pois, 

para eles, o DPL deve ser visto com um princípio pautado em garantias 

constitucionais, assegurando ao cidadão um processo igualitário e abrigado de 

possíveis exageros por parte do poder estatal.  

                                                           
7 MISAKA, Marcelo Yukio. Os poderes instrutórios do juiz na investigação preliminar. In: CUNHA, 
Rogério Sanches; TAQUES, Pedro; GOMES, Luiz Flávio. (Orgs.). Limites constitucionais da 
investigação. São Paulo: Revista dos tribunais. 2009, p. 236. 
8 BRASIL. Decreto nº. 678 de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Interamericana 
sobre Direitos Humanos de 22 de novembro de 1969. Brasília: Presidência da República, 1992. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acesso em: 20 de maio de 
2019. 
9 NICOLITT, André. Manual de processo penal. 7. ed. Belo Horizonte: Editora D'plácido, 2018, p. 
131-132. 
10 Ibid., p. 129. 
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Sob esse viés, o princípio do DPL deve ser analisado tanto do ponto de vista 

material, objetivando atender ao interesse público e garantindo que o poder estatal 

será utilizado dentro dos limites estipulados pelo princípio da legalidade, quanto do 

ponto de vista processual, segundo o qual é assegurado ao cidadão uma gama de 

direitos próprios do desenrolar processual, como o de ser informado dos atos 

processuais, ter direito a defesa técnica, ser julgado por juiz competente, entre 

outros11.   

Ora, em tese, o DPL, mostra-se de indispensável aplicação dentro de 

qualquer relação processual, sendo ele o ideal que norteia o respeito aos direitos e 

garantias fundamentais dentro de um processo, caso contrário, o cenário processual 

brasileiro, lamentavelmente, estaria entregue a decisões arbitrarias e possíveis 

desmandos estatais, que em nada condizem com o Estado Democrático de Direito 

previsto na Constituição Federal. É pertinente trazer à baila, a importância de tal 

princípio dentro da esfera penal, que muitas vezes trata, por exemplo, da liberdade de 

locomoção do cidadão, e um processo sem a observância do princípio em comento, 

poderia significar a perda dessa liberdade.  

Nesse sentido, Muta explica a importância do princípio em questão: 

Talvez seja este o princípio mais conhecido e importante, mas, ao mesmo 
tempo, dotado de menor densidade constitucional específica, no sentido de 
que sua materialidade e conteúdo dependem de uma forte atuação do 
legislador infraconstitucional, estabelecendo os limites em que se opera, caso 
a caso, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.  
A Constituição Federal define, no entanto, o conteúdo ideológico do princípio 
do devido processo legal, como instrumento de preservação dos direitos 
fundamentais, que deve, no mínimo, contemplar o contraditório e a ampla 
defesa, além de outras garantias materiais e processuais, essenciais para 
que alguém possa ser, validamente, privado de sua liberdade ou de seus 
bens.12  

Na citação acima o autor deixa claro a importância atribuída ao princípio do 

DPL, considerando-o um dos princípios mais importantes dentro do ordenamento 

jurídico nacional. A melhor maneira de enxergar essa colocação, é compreendendo 

que esse princípio nasceu com o objetivo de defender os direitos fundamentais do 

indivíduo, nesse ponto, é incontestável o entendimento de que o DPL não se trata de 

uma norma de aplicabilidade dispensável, mas sim, uma norma de observância 

obrigatória. É pertinente trazer à tona o destaque dado pelo autor ao legislador 

                                                           
11 NUCCI, G. D. S. Op. cit., p. 55. 
12 MUTA, Luís Carlos Hiroki. Direito Constitucional: Tomo 1. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 119. 
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infraconstitucional, posicionando-o como peça chave da utilização do DPL, ditando os 

limites de sua aplicação, em conjunto com os demais princípios e garantias. 

É constatado diante desse quadro, que o princípio do DPL é de extrema 

importância no que tange às prerrogativas do cidadão dentro de um cenário 

processual, garantindo-lhe que a jurisdição será aplicada por meio de um processo 

justo e transparente, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista 

processual, desta forma, o fato do princípio em questão estar presente tanto no Pacto 

de São José da Costa Rica, quanto na própria Constituição Federal de 1988, fortalece 

o argumento de que sua aplicação é de observância geral. Por todas essas razões, 

faz-se necessário entender, que o princípio do DPL dentro de um cenário estritamente 

penal, deve ter a aplicação e cuidados redobrados em todas as fases do processo, 

com atenção especial à fase de coleta de provas, pois sua inobservância pode 

acarretar no cerceamento errôneo da liberdade do cidadão.  

 

3. A PERSECUÇÃO CRIMINAL 

 

Em uma vida em sociedade, sempre que uma norma penal é transgredida 

nasce para o Estado o dever aplicar o ius puniendi e, nesse sentido, a persecução 

criminal ou persecutio criminis é iniciada. No cenário jurídico brasileiro a persecução 

criminal é dividida em duas fases, a fase pré-processual e a fase processual.  

Conforme ensinam Alencar e Tavora13, com a notícia da ocorrência de um 

determinado fato delituoso, cabe ao Estado o dever de investigar, processar e, se 

necessário, se valer de seu direito de punir. Via de regra a persecução criminal é 

dividida em duas fases: a primeira, de cunho inquisitivo é chamada de inquérito 

policial, e a segunda é chamada de fase processual onde, durante o andamento do 

processo, devem ser observados o contraditório e a ampla defesa. 

 

3.1. INQUÉRITO POLICIAL  

 

                                                           
13 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 12. ed. 
Salvador: Juspodivm, 2017, p. 129. 
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A persecução penal, via de regra, começa com o inquérito policial14 onde, 

inicialmente, investiga-se a possível autoria e materialidade de uma conduta delitiva. 

Conforme ensina Pacelli15, o inquérito policial possui natureza administrativa sendo 

visto como uma fase pré-processual, ou seja, ela ocorre antes da provocação do 

Estado Juiz, por meio da denúncia, para seja aplicada a jurisdição. A função que o 

inquérito policial deve exercer é puramente investigativa, valendo-se para isso das 

polícias judiciárias Civis, dos Estados e Distrito Federal, bem como, a Polícia Federal. 

Nessa fase são colhidas as informações que darão embasamento para a formação do 

convencimento do órgão acusador. 

 Como descrito por Renato Brasileiro16, o inquérito policial é chefiado pelo 

delegado de polícia, sendo considerado um procedimento administrativo de natureza 

inquisitorial pois, as garantias da ampla defesa e do contraditório não são observadas 

na fase pré-processual. Nesse cenário, o inquérito deve ser entendido como um 

procedimento que visa apurar fatos delituosos que foram apresentados à polícia 

judiciária por meio de notícia crime, ou descobertos de ofício por meio da própria 

atividade policial. Frisa-se que o inquérito policial não pode ser confundido com o 

processo judicial, pela ausência de sanções presentes nele, bem como, pelo fato de 

ainda não existirem “partes”. 

Com o inquérito, não se almeja a resolução do crime, qual seja, a punição do 

criminoso, neste momento o objetivo é meramente a busca por indícios de autoria e 

materialidade do crime praticado por um suposto infrator. Assim é, em razão do Estado 

não poder cercear a liberdade do indivíduo, aplicando-lhe o ius puniendi, unicamente 

com base em hipóteses e sem a observância do contraditório e ampla defesa. Dessa 

maneira “[...] o inquérito policial busca apenas a verossimilhança do crime, a mera 

fumaça (fumus commissi delicti), não havendo possibilidade de plena discussão das 

teses, pois a cognição plenária fica reservada para a fase processual. ”17 

Segundo Aury Lopes Jr18, no que tange o valor probatório dos atos de 

investigação colhidos durante a fase de inquérito policial, eles não devem ser 

                                                           
14 O inquérito policial é tratado no Título II do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código 
de Processo Penal), entre os artigos 4° e 23. 
15 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas Ltda, 2017, p. 43. 
16 LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2017, p.39. 
17 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 79. 
18 Ibid., p. 100.  
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considerados para o convencimento do juiz, visto que são oriundos de uma fase 

instrumental, cujo objetivo está centrado na reconstrução provisória de um fato e a 

individualização de possíveis suspeitos, dando robustez e embasamento para uma 

possível denúncia por parte do Ministério Público. Assim, os atos de investigação 

colhidos no inquérito não se configuram como provas, contudo, podem ser utilizadas 

como um meio futuro para a produção de provas na fase judicial.  

Capez por outro lado, explica sobre a relativização dos atos de investigação 

colhidos em fase de inquérito, baseando-se na atual redação do artigo 155 do Código 

de Processo Penal. 

O inquérito policial tem conteúdo informativo, tendo por finalidade fornecer ao 
Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os 
elementos necessários para a propositura da ação penal. No entanto, tem 
valor probatório, embora relativo, haja vista que os elementos de informação 
não são colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, nem 
tampouco na presença do juiz de direito. Assim, a confissão extrajudicial, por 
exemplo, terá validade como elemento de convicção do juiz apenas se 
confirmada por outros elementos colhidos durante a instrução processual. 
Esse entendimento acabou por se tornar letra expressa do art. 155 do CPP, 
o qual dispõe que: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da 
prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 
antecipadas”19. 

Contudo, é importante frisar que apesar dos atos produzidos em fase de 

inquérito não possuírem valor probatório ou, pelo menos, não possuírem valor 

probatório pleno, a parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal excetua as 

provas cautelares, não repetíveis e antecipadas que poderão ser produzidas ainda na 

fase pré-processual e serão consideradas como prova. Essas exceções serão 

abordadas mais à frente. 

 

3.2. PROCESSO 

 

O momento processual é a segunda parte da persecução criminal, onde o até 

então investigado, passa a ser o acusado em função da denúncia formulada pelo 

Ministério Público. Com isso, diferentemente da fase de inquérito, nesta fase devem 

ser obedecidos o contraditório e a ampla defesa além do órgão judicante ter o dever 

de atuar de maneira imparcial presando pela fiel aplicação do DPL.  

                                                           
19 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.158. 
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O processo, apesar de suas inúmeras teorias20, pode ser entendido como o 

instrumento para a aplicação da jurisdição por parte do Estado, que tem como 

finalidade a resolução de conflitos. Conforme verificado por Theodoro Junior21, o 

Estado, como detentor da função jurisdicional, deve atuar através de seus órgãos para 

proporcionar a devida aplicação da jurisdição. Nesse contexto, reveste-se de 

particular importância que, tais órgãos, devam atuar segundo um sistema já 

estabelecido, sistema esse conhecido como processo, que evita discricionariedades 

e excessos por parte do poder público. 

Do ponto de vista de Távora e Alencar22, processo se trata inegavelmente da 

relação jurídica ao qual os sujeitos processuais encontram-se interligados, sendo 

esse, o elemento subjetivo do processo. Seria um erro, porém, não atribuir o conceito 

objetivo que o processo abarca, qual seja, a sequência de atos que buscam o 

satisfazer o provimento jurisdicional, sendo também conhecido como procedimento. 

Sob essa ótica, ganha enorme relevância a compreensão do processo como a 

principal ferramenta para a solução de conflitos e a correta aplicação da função 

jurisdicional. 

Mirabete aponta a importância do Processo como uma maneira de exteriorizar 

o poder jurisdicional do Estado, evitando que os cidadãos façam justiça com as 

próprias mãos.  

 Praticado um fato que, aparentemente ao menos, constitui um ilícito penal, 
surge o conflito de interesses entre o direito de punir do estado e o direito de 
liberdade da pessoa acusada de praticá-lo. Esse conflito não pode ser 
dirimido pela auto-defesa, que é o emprego da força e, portanto, a negação 
do próprio direito com a prevalência do mais forte sobre o mais fraco. 
Tampouco se pode empregar a auto-composição, que envolve a submissão 
de um dos titulares de menor resistência. Assim, no estado moderno a 
solução do conflito de interesses, especialmente no campo penal, se exerce 
através da função jurisdicional do estado no que se denomina processo23.  

É importante entender que, conforme explicado acima, o processo é o local 

aonde se cria uma relação jurídica entre as partes, buscando a resolução do conflito 

                                                           
20 Neves ao tratar do tema em questão, explica da complexidade e amplitude do tema abordado, 
ensinando que existem inúmeras teorias que buscam explicar a natureza jurídica do processo. Ele 
ensina que “é interessante, entretanto, destacar aquelas que podem ser consideradas como teorias 
principais, representativas de três momentos históricos distintos: a fase imanentista, a fase privatista 
e a fase publicista, que é a atual. ” NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 
Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 246. 
21 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 56. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 223. 
22 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Op. cit., p. 51. 
23 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 26. 
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levado ao Estado Juiz. Por essas razões, o processo deve ser igualmente norteado 

pelos princípios constitucionais, como o contraditório, ampla defesa e o devido 

processo legal, sendo notório que, essa colocação resultaria da supremacia da 

Constituição perante as leis. 

 Nesse ponto, afirma Didier:  

A jurisdição exerce-se processualmente. Mas não é qualquer processo que 
legitima o exercício da função jurisdicional. Ou seja: não basta que tenha 
havido processo para que o ato jurisdicional seja válido e justo.  
O método-processo deve seguir o modelo traçado na Constituição, que 
consagra o direito fundamental ao processo devido, com todos os seus 
corolários (contraditório, proibição de prova ilícita, adequação, efetividade, 
juiz natural, duração razoável do processo etc)24. 

Vê-se, pois, diante do apresentado, que o processo deve ser entendido para 

muito além do seu viés objetivo, que o enxerga apenas como um aglomerado de 

procedimentos que guiam o andamento processual. Esse viés tem sim a sua 

importância, contudo, o processo deve ser analisado também como uma ferramenta 

para a correta aplicação da jurisdição buscando a solução dos conflitos levados ao 

órgão judicante, pautando-se no respeito aos princípios constitucionais, como o 

contraditório e a ampla defesa, corolários do DPL. 

Nesse diapasão, é possível afirmar que as provas, via de regra, são 

apreciadas na fase de instrução do processo, primeiro, porque nessa fase as partes 

têm o direito de contestar e oferecer as provas que julgarem pertinentes - sempre 

obedecendo os requisitos previstos em lei -  e segundo, por estarem sob a égide dos 

princípios constitucionais e da imparcialidade do órgão judicante. Nesse sentido, 

Capez divide a atividade probatória em 4 partes distintas: a proposição, a admissão, 

a produção e a valoração, assim: 

a) Proposição: refere-se ao momento ou ao instante do processo previsto 
para a produção da prova. Em regra, as provas devem ser propostas com a 
peça acusatória e com a defesa prevista nos arts. 396-A e 406, § 3º, do CPP. 
De acordo com a atual redação do art. 422 do CPP, ao receber os autos, o 
presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério 
Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor para, no prazo 
de cinco dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 
até o máximo de cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e 
requerer diligência. A única prova passível de ser requerida pelas partes ou 
determinada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, até mesmo 
em grau de recurso, diz respeito ao incidente de insanidade mental do 
acusado. b) Admissão: trata-se de ato processual específico e 
personalíssimo do juiz, que, ao examinar as provas propostas pelas partes e 
seu objeto, defere ou não a sua produção. Toda prova requerida pelas partes 

                                                           
24 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual 
Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 30. 
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deve ser deferida, salvo quando protelatória ou impertinente. Cumpre 
consignar que a nova reforma processual penal introduziu a audiência una no 
procedimento comum, de forma que, consoante os termos do art. 400, § 1º, 
do CPP, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz 
indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. c) 
Produção: é o conjunto de atos processuais que devem trazer a juízo os 
diferentes elementos de convicção oferecidos pelas partes. d) Valoração: 
nada mais é do que o juízo valorativo exercido pelo magistrado em relação 
às provas produzidas, emprestando-lhes a importância devida, de acordo 
com a sua convicção. Esse momento coincide com o próprio desfecho do 
processo.25 (Grifo nosso) 

Diante desse contexto, fica claro a importância atribuída ao processo, como 

uma forma democrática de aplicação da jurisdição e de respeitabilidade aos direitos 

fundamentais do cidadão quando levado ao Estado Juiz. Diante desse contexto, é 

importante trazer o conceito de provas no cenário processual, fazendo uma breve 

explicação sobre as suas finalidades e aplicações.   

 

4. COMO SE CONHECE DOS FATOS: CONCEITO E OBJETIVO DAS PROVAS 

 

Como já mencionado, como regra, as provas devem ser produzidas e 

apreciadas durante a fase de instrução no processo judicial, ou seja, depois de 

superada toda a fase de inquérito policial, e a denúncia ter sido oferecida pelo 

Ministério Público e recebida pelo órgão competente do poder judiciário. A importância 

desta produção de provas ser efetuada na fase judicial está intimamente ligada ao 

Estado Democrático de Direito, e a proteção dos direitos individuais do cidadão. 

O termo prova, pode ser utilizado das mais variadas formas, dependendo do 

contexto onde esteja inserido, contudo, dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro o vocábulo prova pode ser entendido como tudo aquilo que é levado ao 

magistrado com o objetivo de formar seu convencimento sobre um determinado fato. 

Segundo Nucci26, "o termo prova origina-se do latim – probatio – que significa ensaio, 

verificação, inspeção, exame, argumento, razão, aprovação ou confirmação, dele 

deriva o verbo provar – probare [...]. ” 

Do ponto de vista de Pacelli27, em uma breve retrospectiva histórica sobre o 

instituto das provas, chega-se à conclusão de que, ao longo do tempo, o Direito se 

                                                           
25 CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 436. 
26 NUCCI, G. D. S.  Manual de processo e execução penal. 13. Ed. Rev., atual e ampl. Rio de 
Janeiro: Ed. Forense, 2016, p. 365. 
27 PACELLI, Eugênio. Op. cit., p. 174. 
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valeu dos mais variados procedimentos para a consecução da verdade. Na idade 

média era comum a utilização das ordálias e juízos de Deus, como meio de prova 

judiciária, onde o acusado era submetido à determinada provação física, como, por 

exemplo, atravessar descalço uma chapa de ferro em brasa, assim sendo, a 

superação dessas provações determinaria a culpa ou a inocência do indivíduo. Esse 

cenário perpetuou por anos até a introdução racional dos meios de obtenção das 

provas. 

Atualmente, conforme explica Fernando Capez28, a prova é um dos temas 

mais importantes dentro da ciência processual, não sendo exagero afirmar que ela 

deve ser considerada a base de toda a dialética processual, assim, ela tem como 

objetivo final formar a convicção do juiz sobre um determinado fato. O objeto da prova, 

por outro lado, pode ser qualquer fato levado ao Estado Juiz, cuja finalidade seja 

influenciar na decisão processual. 

Do ponto de vista de Renato Brasileiro29, podemos entender as provas como 

sendo um direito das partes de produzi-las e utiliza-las para o convencimento do órgão 

julgador. Então é preciso assumir que o Estado deve assegurar às partes o 

reconhecimento do direito de provar, como uma condição necessária para o direito de 

ação pois, certamente, sem esse direito, de nada adiantaria a propositura da demanda 

além de configurar-se como repressão ao direito de defesa ou acusação.  

Desta forma, busca-se com as provas o convencimento do órgão julgador, 

contudo, a verdade histórica, ou seja, aquela verdade de como os fatos realmente 

ocorreram, é uma tarefa praticamente impossível de ser alcançada por meio das 

provas levada a juiz, assim, Pacelli explica que: 

A prova judiciária tem um objetivo claramente definido: a reconstrução dos 
fatos investigados no processo, buscando a maior coincidência possível com 
a realidade histórica, isto é, com a verdade dos fatos, tal como efetivamente 
ocorridos no espaço e no tempo. A tarefa, portanto, é das mais difíceis, 
quando não impossível: a reconstrução da verdade. 30 

 Com este cenário, torna-se importante fazer uma breve conceituação de 

verdade formal e a verdade real com o objetivo de explicar algumas diferenças na 

aplicação de ambas no cenário processual. 

 

                                                           
28 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 398. 
29 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit., p. 583. 
30 PACELLI, Eugênio. Op. cit., p. 174. 
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4.1. A VERDADE NO PROCESSO: VERDADE FORMAL E A VERDADE REAL 

 

Em função da concepção histórica atribuída às provas, assim como as 

maneiras absurdas que eram impostas aos acusados para provarem a sua inocência, 

aflora a necessidade de buscar o que se deve entender por verdade dentro de uma 

relação processual contemporânea, tendo em vista que muitos doutrinadores 

divergem sobre o “tipo” de verdade que deve ser buscada dentro do processo criminal, 

criando inúmeras teses para defender a aplicação de uma ou outra verdade. 

Como já analisado anteriormente, o processo é o instrumento utilizado pelo 

Estado para a devida aplicação da jurisdição, nesse sentido o Estado Juiz, por meio 

das provas apresentadas, busca reconstruir os fatos para assim aplicar o Direito da 

forma mais justa possível, sem com isso ferir nenhum direito fundamental do acusado. 

Dessa maneira, a doutrina entende que existem dois tipos de verdade, a verdade 

formal (mais amplamente utilizada no processo civil), e a verdade praticamente 

inalcançável e amplamente difundida dentro do processo penal, a verdade real. 

Nesse ponto, conforme aponta Renato Brasileiro: 

Finalidade da prova: é a formação da convicção do órgão julgador. Na 
verdade, por meio da atividade probatória desenvolvida ao longo do 
processo, objetiva-se a reconstrução dos fatos investigados na fase 
extraprocessual, buscando a maior coincidência possível com a realidade 
histórica. Verdade seja dita, jamais será possível se atingir com absoluta 
precisão a verdade histórica dos fatos em questão. Daí se dizer que a busca 
é da verdade processual, ou seja, daquela verdade que pode ser atingida 
através da atividade probatória desenvolvida durante o processo. Essa 
verdade processual pode (ou não) corresponder à realidade histórica, sendo 
certo que é com base nela que o juiz deve proferir sua decisão.31 

Por este ângulo, o alcance da chamada verdade real, parece pouco factível, 

posto ser praticamente impossível chegar à realidade incontestável dos fatos, 

conforme eles tenham ocorrido verdadeiramente. Consoante Aury Lopes Jr. “as 

provas servem para “fazer crer” que o processo penal determina a “verdade” dos fatos, 

porque é útil que os cidadãos assim o pensem, ainda que na realidade isso não 

suceda, e quiçá precisamente, porque na realidade essa tal verdade não pode ser 

obtida [...]”32 

                                                           
31 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit., p.465. 
32 TARUFFO (2002, p. 81 apud LOPES JUNIOR, 2018 p. 222). Em: LOPES JUNIOR, Aury. Direito 
Processual Penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 222. 
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Nessa seara, Pacelli33 explica que o sistema processual adotado pela CF/88 

se aproxima bastante do sistema acusatório, contudo, o Código de Processo Penal, 

por ela recepcionado, data do ano de 1941 e, desta forma, carrega uma feição 

nitidamente voltada ao sistema inquisitivo o que o torna muitas vezes conflitante com 

a Carta Magna de 1988. Dessa forma, esse diploma precisou ser redimensionado com 

base no artigo 5º da Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica. 

Ainda nesse sentido, assinala Pacelli: 

Não só é inteiramente inadequado falar-se em verdade real, pois que esta diz 
respeito à realidade do já ocorrido, da realidade histórica, como pode revelar 
uma aproximação muito pouco recomendável com um passado que deixou 
marcas indeléveis no processo penal antigo, particularmente no sistema 
inquisitório da Idade Média, quando a excessiva preocupação com a sua 
realização (da verdade real) legitimou inúmeras técnicas de obtenção da 
confissão do acusado e de intimidação da defesa.  
[...] a atual configuração do processo penal brasileiro não deve guardar mais 
qualquer identidade com semelhante postura inquisitorial, impondo-se o 
redimensionamento de vários institutos ligados à produção da prova, 
sobretudo no que respeita à iniciativa probatória do juiz. Esta, e aqui já o 
afirmamos, não deve constituir-se em atividade supletiva dos deveres ou 
ônus processuais atribuídos ao órgão da acusação.34 

 Conforme o exposto, o processo deve sim caminhar com o objetivo de se 

chegar a verdade, com base nas provas levadas ao magistrado, pois sem esse norte, 

qual seja, chegar a verdade sobre o fato delituoso e o seu autor, de nada adiantariam 

as provas. Nas palavras de Misaka35 “Em que pese as dificuldades em se alcançar a 

verdade no bojo do processo, bem como as limitações existentes na sua busca, não 

se pode abandona-la como meta, sob pena de perder o farol dos atos praticados pelos 

sujeitos processuais. ”  

 Todavia, a produção de provas deve seguir um rito já pré-estabelecido, 

assegurando a preponderância das garantias constitucionais no momento de sua 

obtenção e apreciação pois, segundo Nicolitt36, “não se admite meios de prova que 

atentem contra a dignidade da pessoa; a verdade deve ser fruto de uma construção 

ou descoberta ética”.  Isto posto, a busca pela verdade no processo não pode atentar 

contra as garantias do cidadão, e essa procura desenfreada pela verdade real, por 

                                                           
33 PACELLI, Eugênio. Op. cit., p. 177. 
34 Ibid., p. 177. 
35 MISAKA, Marcelo Yukio. Op. cit., p. 322. 
36 NICOLITT, André. A inexistência do Princípio da Verdade Real. Disponível em: 
https://canalcienciascriminais.com.br/a-inexistencia-do-principio-da-verdade-real/. Acesso em: 07 jun. 
2019. 
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parte do magistrado, acabaria quebrando a sua imparcialidade e consequentemente 

ferindo o DPL.   

 

5. SOBRE AS PROVAS ANTECIPADAS EM FASE PRÉ-PROCESSUAL 

 

As provas antecipadas no processo penal possuem natureza jurídica de 

medida cautelar antecipando a sua produção para uma fase anterior a da instrução, 

podendo inclusive, serem antecipadas para a fase de inquérito policial. Conforme 

Oliveira Leite37, “a produção antecipada de provas é medida cautelar incidental, 

podendo ser realizada antes ou depois de iniciado o processo penal. ” 

O artigo 155 do Código de Processo Penal 38, com a modificação feita pela lei 

11.690 de 2008 prevê que o juiz não poderá fundamentar sua decisão, exclusivamente 

com base nos elementos colhidos na fase de inquérito (atos de investigação), salvo 

as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Nesse ponto, é importante 

diferenciar as provas cautelares e não repetíveis para depois entraremos no objeto do 

artigo, qual seja, as provas antecipadas. 

 Segundo os ensinamentos de Renato Brasileiro39, as provas cautelares são 

aquelas que podem ser produzidas tanto na fase judicial quanto durante a fase 

investigatória, contudo, existe um grande risco de desaparecimento do objeto da prova 

em razão do transcurso tempo, um exemplo seria a interceptação telefônica, todavia, 

nessa modalidade é imprescindível a autorização judicial e o contraditório será 

exercido de maneira diferida, ou seja, posteriormente. As provas não repetíveis 

também devem ser colhidas em virtude de seu desaparecimento no tempo, e não 

poderiam ser repetidas na fase judicial, devendo ser feitas na fase de inquérito, um 

exemplo de prova não repetível é o exame de corpo de delito. Nessa modalidade o 

contraditório também será efetuado em momento posterior. 

                                                           
37 LEITE, Márcio César Oliveira. A Produção antecipada de provas no Processo Penal - Lei 
11.689/08. Disponível em: https://www.meuadvogado.com.br/entenda/a-producao-antecipada-de-
provas-no-processo-penal--lei-1168908.html. Acesso em: 07 jun. 2019. 
38 Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos 
na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. BRASIL. Decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 07 jun. 2019. 
39 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 5. ed. volume único. Salvador: Juspodivm, 
2017, p. 577. 
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Na mesma esteira, Renato Brasileiro conceitua as provas antecipadas. 

Por outro lado, provas antecipadas são aquelas produzidas com a 
observância do contraditório real, perante a autoridade judicial em momento 
processual distinto daquele legalmente previsto, ou até mesmo antes do início 
do processo, em virtude de situação de urgência e relevância. Tais provas 
podem ser produzidas na fase investigatória e em juízo, sendo indispensável 
prévia autorização judicial.40 

Nesse diapasão, Aury Lopes Jr.41 busca explicar o sentido e as limitações 

impostas pelos princípios corolários do DPL na antecipação de provas, segundo ele, 

a produção antecipada de provas no processo penal seria uma maneira de trazer a 

jurisdição, própria da fase processual da persecução criminal, para a fase de inquérito 

policial, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Sob essa ótica, Amico42 explica que a prova mais comumente colhida na fase 

de inquérito é a testemunhal que, frequentemente é a única forma de se comprovar 

uma infração penal, entretanto, ressalta que pode demonstrar-se ineficaz se aguardar 

o fim do inquérito, para só então repeti-la em fase judicial. Assim sendo: 

Aguardar a conclusão das investigações policiais para a adequada 
propositura da ação penal, resguardando a dignidade da pessoa humana que 
não deve ser atingida por denúncia temerária, por vezes, no entanto, leva ao 
perecimento da prova testemunhal colhida na fase investigatória. Daí a 
necessidade e urgência, ainda na fase de inquérito policial, da produção 
antecipada da prova testemunhal perante o juiz quando atendidos os 
requisitos para a concessão da cautelar: fundado receio de que a demora e 
a incerteza quanto ao comparecimento da testemunha em juízo possam 
determinar o perecimento da prova43.  

Seguindo esse entendimento, Aury Lopes Jr.44 ensina que existem requisitos 

básicos para que seja concedida a antecipação de provas. Em um primeiro momento 

é necessário que se demonstre a probabilidade da inviabilidade de repetição da prova 

na fase judicial da persecução criminal em função de provável perecimento da prova. 

Em segundo lugar, deve-se demonstrar a relevância da prova que se deseja antecipar 

para o convencimento e posterior decisão judicial. 

No que tange os procedimentos para a antecipação de provas, Amico explica 

os pontos relevantes para a sua solicitação: 

                                                           
40 Ibid., p. 578. 
41 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. 7.ed.vol.1. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 296.  
42 AMICO, Carla Campos. A nova redação dos artigos 155 e 156 do Código de processo penal e 
a produção antecipada da prova testemunhal na fase do inquérito policial. Disponível em: 
https://infodireito.blogspot.com/2008/12/artigo-nova-redao-dos-artigos-155-e-156.html. Acesso em: 07 
jun. 2019. 
43 Ibid. 
44 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. 7.ed.vol.1. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 296. 
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O pedido de produção antecipada de prova deve ser processado em autos 
apartados ao da investigação policial da seguinte maneira: 1- formulação de 
requerimento motivado pelo Ministério Público (ação penal pública), pelo 
ofendido (ação penal privada) ou pelo indiciado ou suspeito, endereçado ao 
juiz competente; 2- para apreciar o pedido, em concorrendo dois ou mais 
juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, prevalecerá 
aquele que tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do 
procedimento investigatório, tais como decretação de prisão preventiva, 
concessão de fiança, mandado de busca e apreensão ou autorização de 
interceptação telefônica (CPP, art. 83). Não havendo prevenção entre os 
juízes, a precedência da distribuição fixará a competência (CPP, art. 75); 3- 
deferido o pedido, o juiz procederá à ouvida da testemunha, com a 
participação do Ministério Público, do ofendido, do indiciado ou suspeito, 
devidamente acompanhados de advogado, resguardado o contraditório.45 

Nesse cenário, a medida cautelar para a antecipação probatória é de grande 

valia para evitar o perecimento das provas que não poderão ser repetidas durante a 

segunda fase da persecução criminal, entretanto, pré-requisitos devem ser 

observados buscando resguardar o cidadão de arbitrariedades estatais, e nesse 

contexto se mostra presente a controversa redação dada pela Lei 11.690, de 2008 ao 

artigo 156, I do Código de processo penal, permitindo ao juiz, de ofício, ordenar a 

produção antecipada de provas. 

 

6. A ANTECIPAÇÃO DE PROVAS DE OFÍCIO E A INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL 

 

Conforme analisado no capítulo referente ao princípio do DPL, a garantia do 

juiz imparcial é uma das condições que devem nortear toda a fase processual. A 

imparcialidade encontra-se consolidada na Constituição Federal como um dos 

desdobramentos do DPL e também, no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, 

desta forma, não se pode falar em um processo devido, com a presença de um juiz 

eivado de pré-julgamentos. Contudo, o Código de Processo Penal trouxe a 

possibilidade do juiz, de ofício, mesmo na fase de inquérito, determinar a produção 

antecipada de provas, o que em nada condiz com a imparcialidade inerente ao órgão 

judicante.  

O artigo 156, inciso I do Código de Processo Penal, com a redação dada pela 

Lei 11.690, de 2008, anuncia integralmente que o juiz poderá, de oficio, ordenar a 

produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, mesmo antes de 

                                                           
45 AMICO, Carla Campos. Op. cit.. 
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iniciada a ação penal, ou seja, o juiz pode ordenar a produção antecipada de provas 

sem que as partes tenham solicitado, ainda na fase de inquérito. Conforme ensina 

Renato Brasileiro46, a Constituição Federal de 1988 adotou o sistema processual 

acusatório, com base no artigo 129, inciso I, consagrando a divisão entre as 

atribuições de julgar, acusar e defender, evitando a concentração de poder em uma 

única pessoa, o que consequentemente acarretaria problemas. O objetivo principal 

dessa separação visa garantir a imparcialidade do órgão judicante, deixando-o 

afastado do inquérito policial, que deve ser presidido por autoridade policial. 

Afirma Aury Lopes47, que em um processo penal acusatório, conforme 

delineado pela CF/88, existe sim a clara separação de funções, contudo, essa 

separação deve perpetuar durante todo a persecução pois, de nada valeria essa 

separação se o magistrado pudesse atuar de ofício na gestão probatória. Dessa 

forma, para o aludido autor, o que diferencia um sistema processual acusatório, de 

um processo inquisitivo, seria a gestão das provas onde, naquela estaria nas mãos 

das partes e, neste, estaria nas mãos do magistrado. Assim, o juiz não pode ter em 

mãos a gestão das provas na fase de inquérito, pois culminaria em sua contaminação 

além de criar um cenário de retrocesso ao sistema inquisitivo. 

Nesse contexto fica claro que a figura do juiz deve ser de completa 

imparcialidade e, uma vez que o magistrado ordena a antecipação probatória de oficio, 

nos moldes do artigo 156, inciso I do Código de Processo Penal, passa a tomar o lugar 

das partes na gestão das provas, deixando de ser imparcial, ferindo assim o DPL. Por 

óbvio fica o questionamento sobre qual a razão que levaria o magistrado a colher, por 

livre e espontânea vontade, provas na fase de inquérito pois, deste modo, o juiz que 

deveria ser equidistante e imparcial, se transformará em um “juiz-instrutor-inquisidor, 

com poderes para, na fase de investigação preliminar, colher de ofício a prova que 

bem entender, para depois, no processo, decidir a partir de seus próprios atos”48. 

Nos ensinamentos de Alencar e Távora49, com fulcro na imparcialidade do 

órgão judicante, não poderia o juiz produzir as provas de ofício, sob pena de influenciar 

no julgamento futuro do feito. Ademais, os autores deixam claro que dentro de um 

                                                           
46 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit., p. 613. 
47 LOPES JUNIOR, Aury. Op. cit., p. 29. 
48 Ibid., p. 41.  
49 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Op. cit., p. 654. 
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sistema acusatório a diligência na produção das provas deve ser atribuída ao órgão 

responsável pela ação, não podendo o juiz criar, por si só, uma base probatória que 

posteriormente será julgada por ele mesmo. 

Conforme explicado acima, pode-se dizer que a Lei 11.690/08 que modificou a 

redação do artigo 156, inciso I do Código de Processo Penal, pecou em atribuir ao 

magistrado a possibilidade de ordenar ex officio a produção antecipada de provas na 

fase de inquérito, posto que, nesta fase da persecução ainda não existe nenhuma 

denúncia e os dados colhidos servirão apenas para embasar uma futura denúncia (se 

ela de fato ocorrer), desta maneira, não existe espaço nesta fase pré-processual para 

um juiz atuante que decida produzir as provas por conta própria quebrando assim a 

sua imparcialidade.  

Conforme argumenta Pacelli: 

[...] redação do art. 156, I, CPP, dada pela Lei nº 11.690/08, ao prever que 
poderá o juiz, de ofício, 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. O 
retrocesso, quase inacreditável, é também inaceitável. A 
inconstitucionalidade é patente.50 

Nesse sentido, Pessoa explica com clareza a quebra da imparcialidade do 

órgão judicante ao antecipar as provas de ofício. 

Ademais a atuação jurisdicional em fase de inquérito visando a produção de 
provas apresenta uma nítida característica de órgão de acusação, pois o 
resultado de uma investigação é a busca de elementos necessários para 
fundamentar futura ação penal, ou seja, função cabível, conforme ditames 
constitucionais, ao Ministério Público como titular da ação penal pública [...]51. 

Nessa esteira, a antecipação de provas ordenadas de ofício pelo magistrado 

lhe geraria uma aproximação perigosa e desnecessária com a fase pré-processual, 

quebrando a imparcialidade em função de possíveis pré-julgamentos prejudiciais ao 

DPL. Desta maneira, “esse convencimento precoce se revela com a manifestação 

antecipada de juízos de certeza sobre a materialidade e autoria de crimes, o que 

demonstra a supressão do devido processo legal para formação da culpa52. ” 

                                                           
50 PACELLI, Eugênio. Op. cit., p. 178. 
51 PESSOA, Arthur Alves Monteiro. Análise da atuação do juiz de ofício no inquérito policial após 
a edição da Lei 11.690/2008, frente à sistemática constitucional. Disponível em: 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17134. Acesso em: 
07 jun. 2019. 
52 PITOMBO, Antonio Sérgio Altieri de Moraes. Juiz é fiscal dos atos do MP, e não defensor deles. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2009-dez-29/juiz-criminal-fiscal-atos-acusatorios-nao-
defensor-deles. Acesso em: 07 jun. 2019. 
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Sob essa perspectiva, Moraes Pitombo explica as consequências prejudiciais 

da atuação do magistrado na fase de inquérito: 

A aproximação em demasia da hipótese factual desenhada pela polícia 
judiciária também faz com que o juiz criminal passe a ter convicções prévias 
quanto a fatos e a pessoas investigadas, o que torna a etapa do contraditório 
no processo criminal apenas teatro formal, do qual o julgador já conhece o 
fim.53 

Diante dos problemas apresentados sobre a atuação do juiz na fase de 

inquérito, ordenando a produção antecipada de provas ex officio, além de outros 

tantos dispositivos que carecem de modificação no Código de Processo Penal, 

encontra-se hoje em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei 156/200954 

para a criação de um novo Código de Processo Penal que traz em seu bojo, entre 

outras mudanças, a criação do juiz das garantias. 

 

6.1. SOBRE O PROJETO DE LEI 156/2009 E O JUIZ DAS GARANTIAS 

 

O Projeto de Lei 156/2009 trouxe em sua exposição de motivos55 a 

preocupação com a necessidade da mudança do Código de Processo Penal vigente, 

posto que ele data de 1941, uma época autoritária que em nada condiz com os 

preceitos adotados pela Constituição Federal de 1988. Dentre as inovações trazidas 

pelo projeto em comento, encontra-se a figura do juiz das garantias que deverá atuar 

na fase de inquérito. Assim, entre outras funções atribuídas ao juiz das garantias, ele 

servirá para “manter o distanciamento do juiz do processo, responsável pela decisão 

de mérito, em relação aos elementos de convicção produzidos e dirigidos ao órgão da 

acusação56”. 

Conforme explicado por Luiz Flávio Gomes57, o juiz das garantias se trata 

inegavelmente da figura que deverá exercer todas as funções jurisdicionais durante a 

                                                           
53 Ibid. 
54 SENADO FEDERAL, Projeto de Lei do Senado n° 156, de 2009. Disponível em: 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=4575260&ts=1559284210170&disposition=inline. Acesso em: 07 jun. 2019. 
55 CARVALHIDO, Hamilton. et al. Comissão de Juristas responsável pela elaboração de 
anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal. Disponível em: 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=2966191&ts=1559284206969&disposition=inline. Acesso em: 07 de julho de 
2019, p. 15. 
56 Ibid., p. 18. 
57 GOMES, Flávio Luiz. O juiz das garantias projetado pelo novo CPP. Disponível em:  
https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121917615/o-juiz-das-garantias-projetado-pelo-novo-cpp. 
Acesso em 07 jun. 2019. 
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fase de inquérito policial. Assim, reveste-se de particular importância que o juiz das 

garantias jamais poderá atuar na fase processual da persecução criminal, pois estaria 

contaminado com pré-convicções oriundas de sua atuação na fase pré-processual.  

Conforme explicado acima, o juiz das garantias deverá atuar sempre na fase 

de inquérito, contudo, conforme esclarece Mauro Fonseca Andrade58, apesar do juiz 

das garantias atuar na fase pré-processual, ele não será um juiz investigante, como 

os juízes conhecidos internacionalmente como juízes-instrutores. Nesse sentido, a 

sua atuação se limitaria a resguardar a legalidade dos atos da polícia e do Ministério 

Público na fase de inquérito. 

Cabe ressaltar que o juiz das garantias não estaria adstrito a garantir a 

imparcialidade do juiz nas provas produzidas de ofício, garantindo a sua 

imparcialidade também quanto as provas antecipadas a pedido das partes ainda em 

fase de inquérito. Vale recordar, conforme mencionado, que a produção antecipada 

de provas possuí natureza cautelar, e nesse sentido, quando indagado sobre o juiz 

das garantias, o Magistrado Silvio Rocha59 pontuou “é uma medida salutar, que 

melhora a percepção da imparcialidade do magistrado, já que o juiz que vai julgar a 

ação penal não estará envolvido com medidas cautelares na fase do inquérito”  

Nesse ponto, o artigo 1460, VII do PL 156/09, declara a competência do juiz 

das garantias em decidir sobre a produção antecipada de provas, garantindo o 

contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, é importante trazer à baila a importância 

que o juiz das garantias tem no tocante a antecipação de provas pois, conforme o 

artigo supracitado, a responsabilidade em aceitar e decidir sobre os pedidos de provas 

antecipadas, evitando assim o contato entre o juiz que julgará a causa na segunda 

                                                           
58 ANDRADE, Mauro Fonseca. O Juiz das Garantias na Interpretação do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem. Disponível em: https://paginasdeprocessopenal.com.br/wp-
content/uploads/2015/07/O-Juiz-de-Garantias-na-Interpretacao-do-TEDH.pdf. Acesso em: 07 jun. 
2019. 
59 BRITO, Débora; NASCIMENTO Luciano. Em audiência, magistrados divergem sobre figura do 
juiz de garantias. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/em-audiencia-
magistrados-divergem-sobre-figura-do-juiz-de-garantias. Acesso em: 07 jun. 2019. 
60 Art. 14. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e 
pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do 
Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente: VII – decidir sobre o pedido de produção antecipada 
de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=4575260&ts=1559284210170&disposition=inline. Acesso em: 07 jun. 2019. 
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fase da persecução penal e as provas coletadas na fase de inquérito, seria 

exclusivamente do juiz das garantias.  

Concluindo, o PL 156/09 que tramita no Congresso Nacional, traz em seu bojo 

importantes mudanças no que tange a antecipação e provas, dando um maior enfoque 

a elas que o Código de Processo Penal vigente e, a figura do juiz das garantias, 

mostra-se como uma possibilidade de evitar a imparcialidade do órgão judicante no 

que tange a antecipação de provas na fase de inquérito. Importante frisar que, 

segundo Maya61, a figura do juiz das garantias não se trata de uma inovação no 

cenário mundial, pois em países como o Chile, Paraguai e Colômbia, já adotam um 

sistema semelhante ao do juiz das garantias. Assim sendo, seria um ponto de partida 

interessante a observação da eficácia desse juiz em outros países latino americanos, 

verificando se a sua atuação é viável, e se consegue manter a imparcialidade do órgão 

judicante, evitando assim ferir o DPL. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise sobre a 

ausência da aplicação do princípio constitucional do DPL frente a antecipação de 

provas de ofício pelo juiz na fase de inquérito policial, gerando uma reflexão sobre a 

quebra da imparcialidade do órgão judicante e as dificuldades geradas 

posteriormente, na fase processual da persecução penal, em função dessa atuação 

do órgão judicante. Além disso, permitiu um breve balanço sobre a necessidade de 

mudança do Código de Processo Penal objetivando criar novos mecanismos como 

forma de minimizar os prejuízos causados pela imparcialidade do magistrado.  

De um modo geral, as provas devem ser apresentadas e apreciadas na fase 

processual da persecução criminal pois, desta forma, o cidadão estaria agasalhado 

pelo princípio do DPL e seus corolários durante todo o andamento do processo. Nessa 

seara, o processo deve ser entendido como uma salvaguarda para o indivíduo contra 

possíveis desmandos estatais. Todavia, esse cenário se modifica quando as provas 

                                                           
61 MAYA, André Machado. Outra vez sobre o juiz das garantias: entre o ideal democrático e os 
empecilhos de ordem estrutural. Boletim IBCCCRIM, São Paulo, ano 18, nº 215. 2010,  p. 14. 
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passam a ser antecipadas de ofício pelo juiz para a fase de inquérito policial, por força 

do artigo 156, inciso I do Código de Processo Penal.  

Essa antecipação de ofício quebraria a imparcialidade do magistrado e geraria 

uma aproximação perigosa ao sistema inquisitivo, uma vez que a gestão das provas 

não se encontraria nas mãos das partes, mas sim, nas mãos do juiz, que solicitaria a 

antecipação das mesmas de ofício e, posteriormente, julgaria o caso com base nas 

provas colhidas por ele mesmo. Diante disso, ficou claro que quando o magistrado 

ordena a produção antecipada de provas de ofício na fase de inquérito policial, ele 

passa a agir como um juiz inquisidor, rompendo com sua imparcialidade e 

contaminando-se, gerando dessa forma uma ruptura com o DPL.  

Nesse cenário, o Código de Processo Penal de 1941 que nasceu durante o 

regime autoritário do Estado Novo, se mostra ultrapassado em vários aspectos, 

sobretudo no que tange os poderes investigatórios de ofício atribuídos aos juízes, 

estando em completa dissonância com os ideais almejados pela Carta Magna de 

1988, assim sendo, a solução apresentada pelos juristas, seria a criação de um novo 

Código de Processo Penal.  

O PL 156/09 que atualmente tramita no Congresso Nacional, carrega em seu 

bojo muitas mudanças que visam frear a figura do juiz investigador que pautado no 

princípio da verdade real, ordena de ofício a produção de provas na fase de inquérito, 

abalando negativamente a sua imparcialidade e ferindo o DPL. Desta forma, o referido 

projeto de lei trouxe um novo personagem, o juiz das garantias, que atuaria 

unicamente na fase de inquérito com o objetivo de garantir os direitos do investigado, 

bem como, garantir a imparcialidade do julgador na fase de instrução.  

Ademais, dada a importância do tema, faz-se necessário o desenvolvimento 

de novas pesquisas que visem um maior aprofundamento sobre o assunto, buscando 

soluções para evitar a contaminação do magistrado quando ordenar a antecipação de 

ofício das provas antecipadas, ou qualquer outra atuação na fase de inquérito. Por 

último, seria viável analisar a atuação do juiz das garantias nos demais países que 

adotaram esse sistema, buscando verificar se essa figura seria uma solução real para 

o problema enfrentado no Brasil.  
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