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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como foco um ponto nevrálgico do processo penal brasileiro, a 
discussão sobre qual é o sistema processual penal vigente no Brasil. Antes de tratar da ampla 
divergência doutrinária sobre o assunto, o tema foi introduzido a partir de um pormenorizado 
estudo dos sistemas processuais ditos históricos, ou seja, aqueles não mais usados na 
atualidade, os sistemas acusatório privado e inquisitivo. Então, no terceiro capítulo passou-se 
à análise dos modelos processuais aplicados na atualidade, os sistemas misto e acusatório. Por 
fim, de modo a embasar a tese final, foram apresentadas as principais disposições do Código 
de Processo Penal, da Constituição Federal e da Convenção Americana de Direitos Humanos 
sobre o assunto, bem como a opinião de diversos doutrinadores sobre o tema. Concluiu-se, 
enfim, pela corrente que entende ter sido adotado o sistema acusatório no território brasileiro, 
devido às disposições da Constituição Federal e dos tratados internacionais dos quais o Brasil 
é signatário, em especial a Convenção Americana de Direitos Humanos. Contudo, também foi 
visto que a aplicação de todas as características e consequências do sistema acusatório está 
longe de ser uma realidade na prática forense brasileira, sendo necessárias profundas 
mudanças para que o modelo acusatório seja plenamente aplicado. 

 

Palavras-chave: Processo Penal. Sistemas processuais. Constituição de 1988. Sistema misto. 
Sistema acusatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESUMÉN 

 

El presente trabajo tiene como foco un punto sumamente importante del proceso penal 
brasileño, la discusión sobre cuál es el sistema procesal penal vigente en Brasil. Antes de 
tratar de la amplia divergencia doctrinaria sobre el asunto, el tema fue introducido a partir de 
un pormenorizado estudio de los sistemas procesales dichos históricos, o sea, aquellos no más 
usados en la actualidad, el sistema acusatorio privado y el sistema inquisitivo. Entonces, en el 
tercer capítulo se pasó al análisis de los modelos procesales aplicados en la actualidad, los 
sistemas mixto y acusatorio. Por fin, de modo a embazar la tesis final, fueron presentadas las 
principales disposiciones del Código de Proceso Penal brasileño, de la Constitución Federal y 
de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el asunto, así como la opinión de 
diversos doctrinadores sobre el tema. Se concluyó por la corriente que entiende haber sido 
adoptado el sistema acusatorio en territorio brasileño, debido a las normas y principios 
consagrados en la Constitución Federal de Brasil y de los tratados internacionales de los 
cuales Brasil es signatario, en especial la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Entretanto, también fue visto que la aplicación de todas las características y consecuencias del 
sistema acusatorio está lejos de ser una realidad en la práctica forense brasileña, siendo 
necesarios profundos cambios para que el modelo acusatorio sea plenamente aplicado 

 

Palabras clave: Proceso Penal. Sistemas Procesales. Constitución de 1988. Sistema mixto. 
Sistema acusatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 8 

2. OS SISTEMAS PROCESSUAIS HISTÓRICOS .......................................................... 10 

2.1. O SISTEMA ACUSATÓRIO PRIVADO...................................................................... 10 

2.2. O SISTEMA INQUISITIVO ......................................................................................... 13 

3. OS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS CONTEMPORÂNEOS ............................ 27 

3.1. O SISTEMA MISTO .................................................................................................... 27 

3.2. O SISTEMA ACUSATÓRIO ........................................................................................ 31 

4. O SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 .......... 42 

4.1. O SISTEMA MISTO E O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ...................................... 42 

4.2. O SISTEMA ACUSATÓRIO E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 .................................... 49 

5. CONCLUSÃO ................................................................................................................ 60 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................  63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho procura estudar minuciosamente os diversos sistemas 

processuais penais, tanto os característicos da modernidade, quanto os históricos, e, ao final, 

apresentar a profunda discussão doutrinária acerca de qual é o sistema processual adotado no 

direito brasileiro. 

A pesquisa iniciar-se-á a partir de uma análise cronológica dos sistemas processuais, 

ou seja, se estudará primeiro os sistemas mais antigos até se chegar aos mais modernos. Dessa 

forma, de início serão analisados o sistema acusatório privado, característico da Idade Antiga, 

e o sistema inquisitivo, utilizado principalmente durante a Idade Média. Após, serão 

estudados os sistemas processuais misto e acusatório, aqueles aplicados hodiernamente. Por 

fim, abrir-se-á espaço para a efervescente discussão doutrinária sobre qual é o sistema 

processual penal adotado pelo Brasil, com amplo enfoque nas disposições da Constituição 

Federal de 1988, da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Código de Processo 

Penal sobre o tema, demonstrando os argumentos e as opiniões aduzidas a favor da adoção do 

sistema misto e aquelas que advogam a opção pelo sistema acusatório puro, ao final 

apresentando a nossa opinião sobre o tema. 

O tema é por deveras extenso e amplamente discutido pela doutrina brasileira, com 

quase a totalidade dos autores abordando o assunto e se posicionando entre as correntes 

citadas acima. Foram pouquíssimos os manuais ou cursos processuais penais consultados que 

não contivessem qualquer exposição sobre o tema, o que evidencia a sua grande importância 

para a compreensão não só do passado, mas, principalmente, da atualidade e do futuro do 

processo penal brasileiro. 

Foi realizado um amplo estudo histórico dos sistemas processuais penais, iniciado a 

partir da Grécia e Roma antigas, com o escopo de melhor entender o funcionamento do 

processo penal em tempos passados, bem como compreender de onde surgiram e qual o 

fundamento de grande parte das regras processuais penais atuais.  

Além disso, a análise histórica dos modelos processuais foi acompanhada de uma 

pormenorizada conceituação de cada sistema, bem como a apresentação de suas 

características, de modo a conferir bases sólidas para a compreensão do tema e o debate 

acerca do sistema processual adotado no Brasil. Ainda, como não poderia ser diferente, foram 
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apresentadas opiniões de louvor e de críticas a cada sistema, partidas dos mais variados 

pensadores, do Iluminismo até a doutrina contemporânea sobre o assunto, o que, sem dúvidas, 

deu ainda mais profundidade ao debate apresentado neste trabalho. 

A partir do estudo histórico e conceitual dos sistemas processuais penais, mais fácil 

se torna a compreensão do atual estado do processo penal brasileiro. A discussão que será 

desenvolvida no presente trabalho acerca da natureza mista ou acusatória de nosso sistema 

processual é muito relevante, visto que, dependendo do entendimento seguido, haverá grandes 

diferenças no grau de garantias conferidas aos acusados, nos papéis atribuídos ao magistrado, 

à defesa, ao Ministério Público e aos órgãos de polícia judiciária, tanto na fase pré-processual, 

quanto no processo em si. Ainda, somente com a escolha do sistema processual a ser seguido 

poderá ser definido qual o devido processo legal a ser respeitado, se um sistema acusatório 

puro ou um sistema acusatório em sua aparência, mas que apresente características 

inquisitivas. 

A constatação feita acerca do atual estado do processo penal brasileiro, bem como de 

sua cultura, nos proporcionou algumas reflexões sobre o sistema processual idealmente 

adotado pela Constituição e pelos tratados internacionais do qual o Brasil é signatário em 

relação ao processo penal realmente aplicado no dia-a-dia forense. Assim, será estudada uma 

eventual discrepância entre o ser e o dever ser do processo penal brasileiro, o que 

definitivamente implica na análise do futuro de nosso processo penal e das mudanças 

necessárias, exemplificadas por uma proposta de Novo Código de Processo Penal, de forma 

que o modelo processual factualmente aplicado pelos operadores do direito em nosso país 

coincida com o idealmente adotado em nossa Carta. 

Como dito, o tema é muito extenso e, portanto, o presente trabalho não possui a 

pretensão de esgotá-lo, mas sim de realizar uma compreensiva reflexão acerca da evolução 

histórica dos sistemas processuais penais, caracterizando cada um deles, bem como 

demonstrar qual o sistema adotado no Brasil e as mudanças necessárias a serem feitas para 

que, no futuro, o processo penal brasileiro consiga adequar o modelo adotado em sua 

Constituição com aquele aplicado na prática jurídica diária. 

Seguindo esta linha, nos próximos dois capítulos serão apresentados os sistemas 

processuais históricos e os sistemas hodiernos. Em seguida, será discutido o sistema 

processual brasileiro com enfoque nas disposições constitucionais e do Código de Processo 

Penal, e ao final serão apresentadas as conclusões deste trabalho. 
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2. OS SISTEMAS PROCESSUAIS HISTÓRICOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as principais descrições dos sistemas processuais 

históricos, aqueles não mais utilizados no processo penal moderno, de forma a dar bases 

sólidas para o estudo dos demais modelos processuais e do atual processo penal brasileiro. A 

apresentação de cada sistema ocorrerá em linha cronológica, ou seja, apresentaremos os 

sistemas de acordo com a sua aparição histórica. 

 

             2.1. O SISTEMA ACUSATÓRIO PRIVADO 
 

O sistema acusatório teve suas origens na Antiguidade, mais precisamente na Grécia 

e na Roma republicana1, apesar de também presente entre os hebreus e egípcios2, bem como 

na Índia3. A principal característica do sistema de tal época, diferenciando-o do atual sistema 

acusatório, era o caráter privado da acusação, ou seja, não existia qualquer órgão estatal com 

atribuição para exercer o papel de acusador no processo penal, e, portanto, a acusação era 

confiada à iniciativa dos cidadãos, sendo a ação penal exercida de maneira discricionária4. Por 

isso, é corriqueiramente denominado de sistema acusatório privado. Aury Lopes Jr. discorre 

sobre o surgimento de tal sistema: 

 

A origem do sistema acusatório remonta ao Direito grego, o qual se desenvolve 
referendado pela participação direta do povo no exercício da acusação e como 
julgador. Vigorava o sistema de ação popular para os delitos graves (qualquer 
pessoa podia acusar) e acusação privada para os delitos menos graves, em harmonia 
com os princípios do Direito Civil.5 
 

Narra Tourinho Filho acerca das características do processo acusatório privado na 

Grécia: 

 

Entre os atenienses, o Processo Penal se caracterizava “pela participação direta dos 
cidadãos no exercício da acusação e da jurisdição, e pela oralidade e publicidade dos 
debates”. [...]. Apresentada a acusação, as provas e prestado o juramento, o Arconte 
procedia à prelibação da seriedade da acusação e designava o Tribunal competente, 
convocando as pessoas que deveriam constituí-lo. No dia do julgamento, falava, por 

                                                             
1 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. 4ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
   2014, p. 520. 
2 FERRAJOLI, ibidem, p. 587. 
3 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, Vol. 1. 35ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 113. 
4 FERRAJOLI, op. cit., p. 523. 
5 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 9ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 117. 
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primeiro, o Acusador, inclusive inquirindo suas testemunhas. Em seguida a Defesa. 
Os Juízes, diz Vélez Mariconde, punham-se na posição puramente passiva de 
árbitros de uma luta leal entre as partes; afinal, votavam sem deliberar. A decisão era 
tomada por maioria de votos. Quando havia empate, o acusado era absolvido.6 
 

Assim também ocorria na Roma republicana: 
 

o Estado assumia o papel de simples árbitro para solucionar o litígio entre as partes. 
O Magistrado limitava-se a examinar as provas apresentadas pela parte e decidia. 
[...]. No último século da República surgiu nova forma de procedimento: a 
accusatio. Qualquer cidadão tinha o direito de acusar, exceto os Magistrados, as 
mulheres, os menores e as pessoas “que por seus antecedentes não oferecessem 
garantias de honorabilidade”. Iniciava-se o processo com a postulatio dirigida pelo 
acusador ao quaesitor – quem decidia se o fato alegado constituía crime e se não 
havia nenhum obstáculo para que a demanda fosse admitida. Aceita a postulatio, 
dava-se a inscriptio, isto é, inscrevia-se a postulatio no registro do Tribunal, e, uma 
vez inscrita, já não podia o acusador desistir e, ao mesmo tempo, nascia para ele o 
direito de proceder às necessárias investigações para demonstrar em juízo a 
acusação. Devia, pois, o acusador acompanhar a causa desde a postulatio até a 
decisão final. [...]. Ao tempo de Cícero, o acusador dispunha de três horas para 
demonstrar a procedência da acusação; igual prazo era conferido à defesa. O 
Tribunal era presidido pelo quaesitor, que se limitava a manter a ordem e a lavrar a 
sentença, ditada pelos judices jurati. Havia réplica e tréplica. A princípio a votação 
era feita oralmente. Depois, passou a ser secreta. Cada judex recebia uma pequena 
tábua sobre a qual escrevia a letra A (absolvo), ou a letra C (condeno) ou, então, as 
letras N. L. – non liquet (abstenho-me). A decisão era tomada por maioria absoluta. 
A respeito desse assunto, há certa dúvida: Faustin Hélie esclarece que havia 
necessidade de maioria absoluta; Mommsen entende que bastava uma simples 
maioria. Se houvesse maioria de tábuas contendo as letras N.L., dava-se a ampliatio: 
repetiam-se os debates e se procedia a nova votação. Em caso de empate, o acusado 
era absolvido. [...]. De fato, ao tempo da accusatio, o processo não podia ser 
iniciado sem acusação. Esta era, com efeito, uma condição e obstáculo para o 
exercício do poder repressivo.7 
 

Afora a presença do princípio do in dubio pro reo nos trechos citados, nota-se a 

presença da natureza puramente arbitral do juízo e dos jurados, que de forma alguma 

procediam à produção de provas, mas somente se atentavam para julgar de forma equidistante 

o delito imputado ao acusado. A investigação para a formulação das provas a serem utilizadas 

durante o processo, bem como a função de acusar, eram realizadas exclusivamente pelo 

cidadão ou cidadãos acusadores, sem qualquer interferência dos indivíduos competentes para 

julgar a causa. Dessa forma, no sistema acusatório privado era bem caracterizada a separação 

de funções entre os acusadores, julgadores e os defensores do réu. 

Também, se percebe as garantias de oralidade e da publicidade. Ferrajoli afirma que 

“O ‘foro’, onde em Roma se celebrava publicamente a justiça, era a praça do mercado”8, o 

                                                             
6 TOURINHO FILHO, op. cit., p. 101-102. 
7 TOURINHO FILHO, ibidem, p. 102-105 
8 FERRAJOLI, op. cit., p. 633. 
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que demonstra a efetiva publicidade dada aos processos em julgamento. Com relação à 

oralidade, esta era essencial ao sistema acusatório privado, visto que o contraditório entre as 

partes deveria ser realizado por meio oral, dando oportunidade aos aspirantes a cargos 

públicos para que demonstrassem a sua habilidade de explanação em público, de forma a 

ganhar o respeito dos demais cidadãos.9 

Geraldo Prado bem discorreu sobre as características do sistema acusatório privado: 

 

A forma acusatória adotada na época, prescindindo de uma investigação anterior, era 
dominada integralmente pelo contraditório, cumprindo às partes pesquisarem e 
produzirem as provas de suas alegações. Tratava-se de um modelo de processo 
público e oral, cujos debates formavam o eixo central, dos quais derivava o 
fundamento da decisão. Neste paradigma processual as partes tinham, via de regra, a 
disponibilidade do conteúdo do processo, competindo ao Estado tão-só o 
conhecimento e julgamento da ação criminosa, em se tratando de delicta publica.10 
 

Contudo, com a chegada do Império Romano, o sistema acusatório privado acabou 

por ser substituído pelo sistema inquisitivo, como decorrência da perda de sentimento cívico e 

do costume de liberdade característicos da República.11 Assim entendeu Pagano: 

 

Na república livre, o zelo pelo bem público instigava os cidadãos à acusação [...] 
quando a autoridade estava nas mãos do povo, os caluniadores não eram perseguidos 
pelo governo. O povo não temia, nem procurava com a calúnia oculta desfazer-se de 
cidadãos suspeitos. Mas aqueles que modificaram o Estado, não podendo sempre se 
valer da violência aberta, recorreram à calúnia. Surgiu o infesto gênero dos 
denunciantes. Portanto, para que os delitos, com a escravidão não pouco 
multiplicados, não remanescessem impunes, foi conveniente que as leis 
encarregassem os magistrados da busca dos delitos ocultos.12 
 

Tourinho Filho remonta a derrocada do sistema acusatório privado ocorrida durante o 

Império Romano: 

 

Com o abastardamento dos costumes, houve uma indiferença dos cidadãos e muitos 
delitos ficaram impunes por sua inércia. O que foi um sacrifício em benefício da 
República, uma honra disputada pelos mais ilustres cidadãos, converteu-se, então, 
em uma ruindade alimentada pelo ódio e pela avidez. As recompensas prometidas 
aos delatores fizeram, destes, como diz Hélie, “aves de rapina” que se lançavam 
sobre as pessoas que a fantasia sangrenta do amo lhes indicava. Um instrumento de 
justiça e uma garantia para a liberdade, como foi o direito de acusar, converteu-se 
em meio de despotismo e opressão.13 

                                                             
9 LOPES JR. op. cit., p. 117. 
10 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: A Conformidade Constitucional das Leis Processuais Penais. 2ª 

Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 40. 
11 FERRAJOLI. op. cit., p. 520. 
12 PAGANO, Francesco Mario. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 587-588. 
13 TOURINHO FILHO. op. cit., p. 105 
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Desse modo, a partir da ruína da República, e diante dos problemas trazidos pelo 

despotismo característico do Império Romano, os magistrados foram levados a retirar a 

acusação e a defesa social das mãos do acusador privado, passando a investigar os fatos e 

acusar os réus ex officio, sem atender à acusação ou à denúncia, o que levou ao surgimento do 

sistema inquisitivo.14 

 

           2.2. O SISTEMA INQUISITIVO 
 

Como acima exposto, o sistema processual inquisitivo, também denominado de 

sistema inquisitório, nasceu da falência do sistema acusatório privado no Império Romano. 

Na Roma Antiga, o processo inquisitivo era desenvolvido por meio da acusação exercida ex 

officio pelo juiz, sendo o procedimento secreto e escrito. Ainda, era baseado na imediata 

prisão do acusado e utilizava a tortura como meio de prova.15  

O sistema inquisitivo teve extensa utilização no processo penal canônico, que, após 

breve experiência acusatória16, desprezou este sistema em favor da inquisição dos acusados 

em moldes parecidos com o do Império Romano. A regra passou a ser que denúncias 

anônimas poderiam dar início ao processo, com a acusação sendo feita de ofício pelo juiz em 

um procedimento secreto e escrito. Ademais, houve a regulamentação da tortura e não havia 

qualquer garantia ao acusado, nem mesmo de defesa. Ferrajoli narra como o procedimento 

inquisitivo foi adotado pela Igreja: 

 

Mas muito mais grave foi a inquisitio haereticae pravitatis, em vista da qual o 
Concílio de Verona de 1184 e depois o de Latrão de 1215 ordenaram que os bispos 
inspecionassem periodicamente suas dioceses e que fizessem jurar toda a população 
sob a presença de sujeitos suspeitos de heresia; e pela qual Inocêncio III ditou por 
seus decretos a primeira disciplina orgânica, completada em 1252 pela bula Ad 
extirpanda de Inocêncio IV, que prescrevia a tortura para os suspeitos de heresia. 
Sucessivamente, [...] o extermínio dos heréticos e das bruxas se desenvolveu sem 
freios, com base em colaboração e divisão de funções entre as autoridades 
eclesiásticas e as autoridades seculares.17 
 

                                                             
14 TOURINHO FILHO. ibidem, p. 105 
15 FERRAJOLI. op. cit., p. 520-521. 
16 TOURINHO FILHO. op. cit., p. 107 
17 FERRAJOLI. op. cit., p. 590. 



  

14 
 

Voltaire fez duras críticas à Igreja Católica e aos seus membros, em virtude da 

Inquisição: 

 

Todos eles gritavam allali de um canto a outra da Europa. Transformaram os 
príncipes em cães de caça que afundaram suas gargantas no sangue das presas 
perseguidas. E os príncipes que opuseram resistência foram eles mesmos 
sacrificados desde o imperador Henrique IV até o outro Henrique IV da França, o 
melhor dos reis e dos homens. Foi durante esses séculos de ignorância, superstições, 
fraudes e barbáries que a Igreja, que sabia ler e escrever, ditou suas leis a toda 
Europa, que nada sabia exceto beber, combater e confessar os párocos. A Igreja fez 
os príncipes jurarem que exterminariam todos os hereges: o que quer dizer que todo 
soberano jurou solenemente que mataria quase todos os habitantes do universo, visto 
que quase todos tinham uma religião diversa da sua. A heresia se tornou o crime 
mais grave. [...] Queimavam-se inexoravelmente esses inimigos de Deus porque não 
se duvidava que Deus mesmo os teria queimado no além, conduzindo ao inferno os 
seus corpos terrenos, ou conduzindo suas almas invisíveis. Todos os juízes estavam 
certíssimos de que queimar os ímpios fosse conformar-se com Deus; de que com 
isso o inferno não lhes seria antecipado senão em poucos momentos; de que não 
existiria música celeste mais agradável a Deus, criador de nossa vida, que os urros 
de famílias inteiras de hereges em meio às chamas.18 
 

O período da inquisição canônica foi de terror na caça aos acusados de heresia pelos 

Tribunais eclesiásticos: 

 

Voltaire lembra “a morte espantosa” imposta ao geômetra Ramus no século XVI por 
ter sustentado uma tese em matéria de quisque et quamquam contrária a lógica 
aristotélica (“seus adversários arrastaram seu corpo ensanguentado diante das portas 
de todos os colegas da Sorbonne para render honrosa reparação à filosofia de 
Aristóteles”); e depois uma ordenação de 1624 “que proibia sob pena de morte ter 
opinião contrária à de Aristóteles” (Prix, cit., art. XI, p. 558-559). O mesmo Voltaire 
calculou que depois do papa Gregório “chamado de o Santo e o Grande por ter 
mandado queimar todos os livros antigos que pôde encontrar e por ter sido o 
primeiro a mandar as bruxas à fogueira”, foram “queimados na Europa mais de 
100.000 bruxas e bruxos, endemoniados ou exorcistas. Quanto mais os tribunais os 
condenava mais reproduziam-se”, até que se “deixou de queimar as bruxas e estas 
desapareceram da terra”. 19 
 

Aury Lopes Jr., apoiado nas preciosas lições de Leonardo Boff, leciona sobre a 

lógica da persecução inquisitiva perpetrada pela Igreja: 

 

Explica BOFF que a humanidade – com Adão e Eva – perdeu os dons sobrenaturais 
(graça) e mutilou os dons naturais (obscureceu a inteligência e enfraqueceu a 
vontade). À medida que a humanidade se afasta e não consegue mais ler a “vontade 
de Deus”, surgem as escrituras sagradas, que contêm um alfabeto sobrenatural que 
permite ter acesso às verdades divinas. Contudo, nasce um novo problema: o livro 
pode ser lido de diferentes maneiras. Surgem então os Bispos e o Papa, máximos 
intérpretes e representantes da vontade de Deus. Mas isso não é suficiente, pois eles 
são humanos e podem errar. Era necessário resolver essa questão, e Deus então se 

                                                             
18 VOLTAIRE. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 590. 
19 FERRAJOLI. ibidem, p. 398. 
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apiedou da fragilidade humana e concedeu a seus representantes um privilégio 
único: a infalibilidade. Nesse momento reforça-se o mito da segurança, oriundo da 
verdade absoluta, que não é construída, senão dada pelos concílios, encíclicas e 
outros instrumentos nascidos sob a assistência divina. Recordemos que a 
intolerância vai fundar a inquisição. A verdade absoluta é sempre intolerante, 
sob pena de perder seu caráter “absoluto”. A lógica inquisitorial está centrada na 
verdade absoluta e, nessa estrutura, a heresia era o maior perigo, pois atacava o 
núcleo fundante do sistema. Fora dele não havia salvação. Isso autoriza o “combate 
a qualquer custo” da heresia e do herege, legitimando até mesmo a tortura e a 
crueldade nela empregada. A maior crueldade não era a tortura em si, mas o 
afastamento do caminho para a eternidade. Como explica BOFF, qualquer 
experiência ou dado que conflita com as verdades reveladas só pode significar um 
equívoco ou um erro, um obstáculo ou desvio no caminho da eternidade. O crime 
não é problema nesse trilhar para a eternidade, pois para o arrependido sempre há o 
perdão divino. O problema está na heresia, na oposição ao dogma, pois isso sim 
fecha o caminho para a eternidade; esse é o maior perigo de todos. Como tal, exige o 
máximo rigor na repressão. O Manual dos Inquisidores, escrito pelo catalão Nicolau 
Eymerich em 1376, posteriormente revisto e ampliado por Francisco de la Peña em 
1578, deve ser lido nesse contexto, pois somente assim podemos compreender sua 
perfeição lógica.20 
 

 Após a sua instituição pela Igreja Católica, o modelo inquisitório foi difundido por 

toda a legislação laica europeia, sendo aplicado para qualquer tipo de crime, e não somente os 

delitos religiosos, como o fazia a Inquisição. Foi adotado na Itália, Alemanha, Espanha e 

França, somente não recebendo total aplicação na Inglaterra, ainda que algumas 

características de tal sistema estivessem presentes no processo penal inglês.21 

Por exemplo, o processo penal francês inquisitivo, regulado pela Ordonnance de 

Luiz XIV, se estruturava da seguinte forma: 

 

Compunha-se de três fases: a primeira, que era a fase das informações; a segunda, 
que era a da instrução preparatória; e a última, a do julgamento. A fase das 
informações, como o próprio nome está a indicar, restringia-se às averiguações, à 
colheita de provas. Tais averiguações eram realizadas secretamente. Dirigia esta fase 
um Magistrado, que se denominava lieutenant criminel du bailliage. O acusador ou 
era o Procureur du roi ou o próprio Juiz. Seguia-se a fase da instrução, que era 
dirigida pelo mesmo Magistrado. O interrogatório do acusado era realizado 
secretamente e sempre precedido de juramento. O acusado, até então, desconhecia as 
provas contra si apuradas. Nesta fase da instrução, o Juiz, se o crime lhe parecesse 
pouco grave, fazia prosseguir o processo segundo as regras do Processo Civil. Se 
grave fosse o crime, tinha lugar o processo extraordinário, isto é, a instrução tinha 
seguimento de acordo com os princípios do processo inquisitivo. Renovavam-se os 
depoimentos, precedidos de juramento, na ausência do acusado. Interrogava-se o 
réu, “a quem o Juiz impunha a obrigação de prestar juramento”. Faziam-se as 
acareações. [...]. Os resultados das investigações e da instrução formavam os cahiers 
du procés – os autos do processo. O julgamento era realizado ante um Tribunal 
formado do lieutenant criminel e de seus assessores. O processo, lido na ausência do 
réu. Um relator, que podia ser o próprio lieutenant, expunha ao Tribunal os 
resultados da instrução. Antes de ser julgado, o acusado era novamente interrogado, 
sem a presença do Defensor. Caso só existissem presunções e indícios graves, 

                                                             
20 LOPES JR. op. cit., p. 123-124. 
21 TOURINHO FILHO. op. cit., p. 108-110. 
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completava-se a prova com a tortura, cuja finalidade era obter a melhor das provas: a 
confissão.22 
 

Passada a necessária introdução histórica, é necessário apontar as características do 

sistema inquisitivo. A primeira é a identificação de pelo menos duas das três funções 

primordiais do processo penal nas mãos de uma só pessoa ou órgão, ou seja, o juiz ou juízo 

irá acusar e julgar o acusado e, em alguns casos, o réu não podia escolher livremente o seu 

defensor, que deveria ser um de seus acusadores.23 Como afirma Nicolitt: “O Santo Ofício 

levantava as questões, apurava, acusava, buscava o arrependimento e a salvação (defesa) e 

julgava ao final”.24 

Assim ocorreu no processo inquisitivo em face de Joana d’Arc, que foi obrigada a 

escolher o seu defensor entre os seus acusadores: 

 

Agora só resta a Joana a possibilidade de apelar à benevolência dos juízes. O texto 
da acusação está pronto e será lido e rebatido durante longos dias. A donzela só pode 
ter como defensores os seus próprios acusadores: a pior situação para qualquer 
acusado. Ela decide defender-se sozinha.25 
 

A segunda característica fundamental do sistema inquisitivo é a gestão da prova nas 

mãos do magistrado, que irá persegui-la de modo secreto. Autores de renomada monta 

acreditam ser esta a principal característica para a definição do sistema inquisitivo26,27. Assim 

também entende Jacinto Nelson de Miranda Coutinho: 

 

A característica fundamental do sistema inquisitório, em verdade, está na gestão da 
prova, confiada essencialmente ao magistrado que, em geral, no modelo em análise, 
recolhe-a secretamente, sendo que “a vantagem (aparente) de uma tal estrutura 
residiria em que o juiz poderia mais fácil e amplamente informar-se sobre a verdade 
dos fatos – de todos os factos penalmente relevantes, mesmo que não contidos na ‘a 
acusação’ – dado seu domínio único e onipotente do processo em qualquer das suas 
fases”.28 
 

Desse modo, no sistema inquisitório, “o juiz se identifica com a acusação e por isso 

interroga, indaga, recolhe, forma e valora as provas”.29 Exemplo da gestão da prova pelo 

magistrado era a interrogação das testemunhas e do acusado diretamente pelo juiz, geralmente 

                                                             
22 TOURINHO FILHO. ibidem, p. 108-109. 
23 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 47. 
24 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 6ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 112. 
25 BENAZZI, Natale e D’AMICO, Matteo. Apud: RANGEL. op. cit., p. 49. 
26 LOPES JR. op. cit., p. 134. 
27 RANGEL. op. cit., p. 48. 
28 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Apud: RANGEL. ibidem, p. 48. 
29 FERRAJOLI. op. cit., p. 563. 
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sem a presença de defensor, bem como o poder ilimitado do juiz em admitir ou não as provas 

apresentadas ou colhidas, sem a existência de qualquer sistema de nulidades probatórias.30 

Outra característica fundamental do processo inquisitivo é a ausência do 

contraditório e da ampla defesa. Aduz Aury Lopes Jr. que “é da essência do sistema 

inquisitório um “desamor” total pelo contraditório”.31 

A dispensa das garantias do contraditório e da ampla defesa no modelo inquisitivo 

ocorrem por este sistema exprimir uma confiança ilimitada na bondade do poder, e, assim 

leia-se por acreditar que o juiz que investiga, acusa e julga ao mesmo tempo terá habilidade 

para alcançar a verdade absoluta e julgar o caso de forma imparcial. Explica com maestria 

Luigi Ferrajoli: 

 

Ao contrário, o processo decisionista, e tipicamente o inquisitivo, assenta-se em 
todos os casos na busca da verdade substancial, que por isso se configura como uma 
verdade máxima, perseguida sem qualquer limite normativo aos meios de aquisição 
das provas e ao mesmo tempo não vinculada, mas discricionária, no mínimo porque 
a indeterminação das hipóteses de acusação e o seu caráter avaliativo exigem, mais 
que provas, juízos de valor não contestáveis pela defesa.32 
 

Portanto, baseado na crença da existência de uma verdade absoluta alcançável pelo 

juiz-acusador, acreditava-se que “o papel da defesa resulta irrelevante, ou, pior, é visto como 

um obstáculo ao bom andamento do juízo”33, tendo sido entendida durante a Inquisição como 

“uma arte baixa de intrigas”.34 Ainda, a defesa criaria “obstáculos na descoberta da 

verdade”.35 Dizia-se que, “se o imputado era inocente, não precisava de Defensor, e, se 

culpado, era indigno de defesa”.36 

Salienta bem Ferrajoli, acerca da desnecessidade do contraditório no processo 

inquisitivo: 

 

A verdade almejada e perseguida pelo processo inquisitório, sendo concebida como 
absoluta ou substancial, e consequentemente única, não pode ser de parte, e não 
admite, portanto, a legitimidade de pontos de vista contrastantes cujo conflito deva 
ser arbitrado por um juiz terceiro. [...]. Segredo, escritura e sobretudo ausência de 
contraditório e de defesa são os corolários da sua epistemologia eminentemente 

                                                             
30 FERRAJOLI. ibidem, p. 564. 
31 LOPES JR. op. cit., p. 122. 
32 FERRAJOLI. op. cit., p. 498. 
33 FERRAJOLI. ibidem, p. 499. 
34 NICOLINI, Niccola. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 565. 
35 TOURINHO FILHO. op. cit., p. 107. 
36 TOURINHO FILHO. ibidem, p. 108. 
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substancial, que remete a obtenção da verdade unicamente à capacidade e ao poder 
de investigação do juiz-postulante.37 
 

Da busca pela verdade absoluta, decorre a situação de mero objeto do processo a qual 

o acusado era submetido, sem que lhe fosse conferido qualquer tipo de garantia.38 Assim, a 

partir da saída do sistema acusatório privado para o inquisitivo, “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”.39 

Desse modo, “o processo inquisitório, não exigindo um controle desde baixo, 

caracteriza-se como uma relação diádica e vertical entre inquisidor e inquirido, na qual só o 

primeiro é sujeito ativo, enquanto o segundo é ao invés objeto passivo”.40 

Ademais, o sistema legal de valoração da prova era o da prova legal ou tarifada, ou 

seja, cada prova possuía um valor previamente definido pela lei, não cabendo ao juiz apreciá-

la de modo livre. Assim, os métodos de valoração da prova eram mais matemáticos do que 

efetivamente processuais.41 

Pelo sistema da prova tarifada, aquela com maior valor é a confissão, visto que o 

juízo ficava legalmente vinculado a condenar o réu, caso este confessasse. Ferrajoli leciona 

que “a confissão, tendo valor de prova legal negativa, era não só suficiente, mas também 

necessária para a condenação, da qual constituía uma espécie de subscrição ou aceitação por 

parte do réu”.42 

 A confissão poderia ser extorquida por qualquer meio, até mesmo pela tortura, visto 

que o réu era mero objeto do processo, sem que lhe fosse conferida qualquer garantia. Não 

havia qualquer sistema de nulidades ou de provas ilícitas não admissíveis pelo juízo, pois 

todas as provas encontradas pelo juiz-acusador seriam válidas, devido à procura da verdade 

única ou absoluta dos fatos. Por isso, afirma-se que “no processo inquisitório é vinculada a 

valoração das provas, mas é livre o seu método de formação”43.  

                                                             
37 FERRAJOLI. op. cit., p. 562. 
38 TOURINHO FILHO. op. cit., p. 115. 
39 LOPES JR. op. cit., p. 122. 
40 FERRAJOLI. op. cit., p. 623. 
41 TOURINHO FILHO. op. cit., p. 116. 
42 FERRAJOLI. op. cit., p. 624. 
43 FERRAJOLI. ibidem, p. 564. 
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Portanto, no interrogatório do réu, que servia como meio de prova para a acusação, a 

tortura era sempre utilizada, por diversos métodos, pois era a forma mais eficaz para obter a 

confissão: 

 

Existiam cinco tipos progressivos de tortura, e o suspeito tinha o “direito” a que 
somente se praticasse um tipo de tortura por dia. Se em 15 dias o acusado não 
confessasse, era considerado como “suficientemente” torturado e era liberado. Sem 
embargo, os métodos utilizados eram eficazes e quiçá alguns poucos tenham 
conseguido resistir aos 15 dias.44 
 

Outra característica essencial do processo inquisitivo é o sigilo e a escritura.45,46 Bem 

explica Ferrajoli, acerca da derrocada da publicidade com o advento do método inquisitório: 

 

ela entrou em crise com a firmação do processo inquisitório na Roma Imperial, 
assim que a sala das audiências (secretarium) começou a ser fechada por uma 
cortina (velum), que era levantada (levato velo) sempre que se desejava dar 
publicidade do processo. E desapareceu totalmente na experiência medieval, não só 
na inquisitória, mas ainda mais na acusatória, rigidamente caracterizada, exceto na 
Inglaterra, pelo segredo e pela escritura tanto da acusação quanto das provas.47 
 

Muitas vezes, o segredo processual era tal que não se sabia o lugar, a forma, os 

julgadores, a sentença pronunciada e, em alguns casos, até o momento da execução da 

condenação.48 Assim ocorreu na Alemanha, como remonta Tourinho Filho: 

 

Foi levado aos maiores extremos no Tribunal da Santa Punição (Vehmgenricht), 
instituído para perseguir os delitos contra a religião, a paz pública e a honra. Eram 
secretos o lugar e a forma do processo. Não se conheciam o acusador, os Juízes e até 
mesmo a sentença.49 
 

O segredo era assegurado pela forma escrita do processo penal inquisitivo. O 

processo era totalmente escrito, nos quais se produziam diversos livros, que eram 

incorporados ao livro principal.50 Ademais, as declarações das testemunhas eram tomadas em 

escrito, sem que fossem citados os seus nomes, para que o réu não os descobrisse.51 

Ainda, outra característica do processo inquisitivo, mesmo que não totalmente 

exclusiva a este modelo processual, é a inexistência da presunção de inocência. No sistema 

                                                             
44 LOPES JR. op. cit., p. 126. 
45 RANGEL. op. cit., p. 47. 
46 TOURINHO FILHO. op. cit, p. 115. 
47 FERRAJOLI. op. cit., p. 567. 
48 TOURINHO FILHO. op. cit., p. 116. 
49 TOURINHO FILHO. ibidem, p. 108. 
50 FERRAJOLI. op. cit., p. 636. 
51 LOPES JR. op. cit., p. 125. 
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inquisitivo havia, na verdade, a presunção de culpabilidade do réu, que possuía o ônus de 

provar a sua inocência. Ferrajoli nos ensina que: 

 

no processo penal medieval a insuficiência da prova, conquanto deixasse subsistir 
uma suspeita ou uma dúvida de culpabilidade, equivalia a uma semiprova, que 
comportava um juízo de semiculpabilidade e uma semicondenação a uma pena mais 
leve.52 
 

A prisão preventiva também era utilizada de maneira generalizada no sistema 

inquisitivo, com o fim de se chegar à verdade absoluta. Somente com o encarceramento do 

acusado este poderia ser torturado para ser obtida a confissão, que, como acima dito, era o 

principal meio de prova e vinculava o juízo à condenação: 

 

Enquanto em Roma, após experiências alternadas, chegou-se a proibir por completo 
a prisão preventiva, na Idade Média, com o desenvolvimento do procedimento 
inquisitório, ela se tornou o pressuposto ordinário da instrução, baseada 
essencialmente na disponibilidade do corpo do acusado como meio de obter a 
confissão per tormenta.53 
 

Portanto, excelente a síntese trazida por Aury Lopes Jr., que aduz: “A prisão era uma 

regra porque assim o inquisidor tinha a sua disposição o acusado para torturá-lo”.54 

Por fim, a última característica do sistema inquisitório era a inexistência do instituto 

da coisa julgada, visto que uma pessoa poderia ser acusada quantas vezes fosse necessária 

pelo mesmo delito para que fosse condenada, caso não se conseguisse provar a acusação 

anteriormente: 

 

A inexistência da coisa julgada era característica do sistema inquisitório. 
EYMERICH alertava que o bom inquisidor deveria ter muita cautela para não 
declarar na sentença de absolvição que o acusado era inocente, mas apenas 
esclarecer que nada foi provado contra ele. Dessa forma, mantinha-se o absolvido ao 
alcance da Inquisição e o caso poderia ser reaberto mais tarde pelo tribunal, para 
punir o acusado sem o entrave do trânsito em julgado.55 
 

Assim, em resumo, as principais características do sistema inquisitivo são as 

seguintes:  

 

                                                             
52 FERRAJOLI. op. cit., p. 506. 
53 FERRAJOLI. ibidem, p. 508. 
54 LOPES JR. op. cit., p. 125-126. 
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 Concentração das funções de acusar e julgar nas mãos do magistrado, que será um 

juiz-acusador; 

 Gestão da prova pelo juiz, que irá colhê-la, formá-la e valorá-la; 

 Ausência das garantias do contraditório e da ampla defesa; 

 Busca pela verdade única e absoluta pelo juiz-acusador; 

 Submissão do acusado à situação de mero objeto do processo, sem que lhe seja 

conferido qualquer tipo de garantia; 

 Sistema da prova legal ou tarifada, no qual cada prova tem seu valor previamente 

fixado; 

 A confissão vincula o juízo à condenação; 

 Utilização da tortura como meio para se obter a confissão e, por conseguinte, a 

condenação do réu; 

 Procedimento secreto e escrito; 

 Inexistência de presunção de inocência, mas sim de presunção de culpabilidade do 

acusado; 

 Utilização indiscriminada da prisão preventiva, pois somente por meio dela o réu 

poderia ser torturado; 

 Inexistência da coisa julgada, podendo a mesma pessoa ser julgada diversas vezes 

pelo mesmo fato, até que fosse obtida a condenação. 

 

Com base nas características acima desenvolvidas, Ferrajoli chama de inquisitório 

“todo sistema processual em que o juiz procede de ofício à procura, à colheita e à avaliação de 

provas, produzindo um julgamento após uma instrução escrita e secreta, na qual são excluídos 

ou limitados o contraditório e os direitos da defesa”.56 

Pela falta de garantias conferidas ao acusado, bem como a identificação das funções 

de acusar e julgar no mesmo órgão, há doutrina que não considera o que se denomina 

processo inquisitivo como um verdadeiro processo penal: 

  

O denominado processo inquisitivo não foi e, obviamente, não pode ser, um 
verdadeiro processo. Se este se identifica como actum trium personarum, em que 
ante um terceiro imparcial comparecem duas partes parciais, situadas em pé de 
igualdade e com plena contradição, e apresentam um conflito para que aquele o 
solucione atuando o direito objetivo, algumas das características que temos indicado 
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próprias do sistema inquisitivo levam inevitavelmente à conclusão de que esse 
sistema não pode permitir a existência de um verdadeiro processo. Processo 
inquisitivo se resolve assim em uma contradição entre termo.57 
 

Apesar de o sistema inquisitório ostentar sobre o sistema acusatório privado a 

vantagem da obrigatoriedade da ação penal, e, assim, retirar das mãos dos particulares o 

exercício da ação penal, passou a receber diversas críticas com o advento do Iluminismo. 

Além das atrocidades cometidas com base em tal sistema, os juristas e jusfilósofos da Idade 

Moderna buscaram um novo modelo de processo penal pelo fato de o modelo inquisitivo ser 

baseado em uma concepção absolutista de Estado.58 Ensina Geraldo Prado acerca da crítica 

iluminista ao modelo inquisitivo: 

 

É absolutamente relevante ressaltar que a crítica tenaz ao modelo de processo penal, 
e porque não dizer, principalmente, ao modelo de direito penal então vigente, 
ressabia a contestação ao sistema político do Ancien Regime, do qual os mecanismos 
punitivos nada mais eram do que instrumentos de manutenção da ordem classista e 
desigual, em vigor, cabendo ao judiciário daquele momento, de uma forma geral, o 
triste papel de garantidor de um status quo de injustiças.59 
 

Dentre os diversos críticos iluministas do sistema inquisitivo podem ser citados 

Thomasius, Montesquieu, Filangieri, Beccaria, Voltaire, Verri e Pagano.60 Por exemplo, 

Filangieri, que considerava o método inquisitório uma “mistura monstruosa” de princípios, 

aduziu que: “não há delito, por mais manifesto que seja, que possa sob os auspícios desse 

complicado método de inquisição permanecer impune; e não há inocência, por mais 

conhecida que seja, que possa estar segura de sua tranquilidade e de sua paz”.61 

Criticando escritores que apoiavam o sistema inquisitivo, Verri afirma sobre o uso da 

tortura: 

  

Homens portanto obscuros, ignorantes e cruéis, [...], com tristíssimo refinamento 
reduziram a sistema e gravemente divulgaram a ciência de atormentar os homens, 
com aquela mesma tranquilidade com que se descreve a arte de remediar os males 
do corpo humano: e foram obedecidos e considerados como legisladores; tornaram-
se um sério e plácido objeto de estudo; foram acolhidos nas bibliotecas jurídicas os 
escritores cruéis que ensinaram a retalhar com laboriosa aflição os membros dos 
homens vivos e a refiná-la com a lentidão e com a soma de mais tormentos, de modo 
a tornar mais desoladora e aguda a angústia e o extermínio. Tais livros, que teriam 
com razão coberto seus autores de uma eterna ignomínia, [...], obtiveram crédito na 
obscuridade, e adquiriram a veneração dos mesmos tribunais e, ainda que meros 

                                                             
57 AROCA, Juan Montero. Apud: RANGEL. op. cit., p. 48. 
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59 PRADO. ibidem, p. 109. 
60 FERRAJOLI. op. cit., p. 521. 
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pensamentos dos homens privados da competência da faculdade legislativa, 
adquiriram força de lei, lei ilegítima na origem, e serviram todavia ao extermínio 
dos réus suspeitos, inclusive no seio da bela, culta e gentil Itália.62 
 

Críticas também foram feitas à concentração das funções de acusar e julgar na pessoa 

do juiz. Filangieri aduziu que: “Um sistema de processo no qual o juiz deva fazer as vezes de 

acusador é por si mesmo vicioso”.63 Tocqueville foi outro que não compactuava com a 

acusação nas mãos do magistrado incumbido de julgar o delito: 

 

Característica do Poder Judiciário é de não poder agir senão quando for requisitado 
ou, seguindo uma expressão legal, quando é impulsionado [...]. Por natureza o Poder 
Judiciário é privado de ação; é preciso colocá-lo em movimento para que aja. 
Denuncia-se-lhe um crime, e ele pune o culpado; chama-se-lhe para reparar uma 
injustiça, e ele repara; submete-se-lhe um ato e ele o interpreta; mas não vai sozinho 
perseguir o criminoso, procurar a injustiça, examinar os fatos. O Poder Judiciário 
praticaria em certo sentido uma violência a essa sua natureza passiva se ele mesmo 
tomasse a iniciativa.64 
 

Também, não foram poucos os que se insurgiram contra o segredo no processo 

inquisitivo. Voltaire, Romagnosi, Filangieri e Pagano se posicionaram dessa forma.65 

Ademais, Beccaria afirmou que: “Sejam públicos os julgamentos e as provas de um crime, 

para que a opinião, que é talvez o único fundamento da sociedade, ponha um freio à força e às 

paixões; para que o povo diga: não somos escravos e estamos defendidos”.66 E 

complementou: 

 

Se as ações indiferentes, inclusive as úteis ao público, se denominam crimes, as 
acusações e os julgamentos nunca serão bastante secretos. Pode haver crimes, isto é, 
ofensas públicas, sem que, concomitantemente, não se desperte o interesse de todos 
na publicidade do exemplo, ou do julgamento?67 
 

Mirabeau, em discurso à Assembleia Nacional, fez a seguinte ponderação: “Dai-me 

então o juiz que desejais: parcial, corrupto, até mesmo meu inimigo se lhe aprouver; pouco 

importa, contanto que ele não possa fazer nada que a não ser diante do público”.68 

Contudo, quem melhor expôs sobre o tema foi Jeremy Bentham: 

 

                                                             
62 VERRI, Pietro. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 591-592. 
63 FILANGIERI, Giovanni. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 594. 
64 TOCQUEVILLE, Alexis de. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 594. 
65 FERRAJOLI. ibidem, p. 568. 
66 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Pillares, 2013, p. 50. 
67 BECCARIA. ibidem, p. 56-57. 
68 MIRABEAU, Honoré. Apud: FERRAJOLI. op. cit, p. 634. 
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Quanto mais os tribunais são secretos, mais são odiosos, já que inocência e segredo 
não andam juntos; e quem se esconde já parece meio culpado. Por que esse 
princípio, que os juízes adotam contra os delinquentes, não deveria jamais valer 
também para eles? A sua conduta não representa a mesma aparência da 
criminalidade? Se fossem inocentes, teriam eles talvez pavor de parecer como tal? 
Se não tivessem nada a temer perante o público, por que então se isolariam em uma 
cerca tenebrosa? Por que fariam dos palácios da justiça cavernas tão secretas quanto 
as dos ladrões? E se forem feitas insinuações injustas, podem eles se lamentar? [...] 
A mentira pode ser lançada num interrogatório secreto; é difícil e improvável que o 
seja em público. Todos aqueles olhares voltados à testemunha desconcertam-na, se 
ela trama uma impostura; ela sente que cada mentira pode encontrar um contraditor 
em qualquer um dos que a escutam. Uma fisionomia que lhe seja conhecida e mil 
outras que ela não conhece a inquietam do mesmo modo, e ela imagina que a 
verdade que tenta esconder pode surgir do seio da audiência pública e expô-la a 
todos os perigos do falso testemunho; seja como for, sente a vergonha perante uma 
multidão de expectadores como uma pena da qual não pode subtrair-se.69 
 

Os pensadores modernos também batalharam contra a presunção de culpabilidade 

existente no sistema inquisitivo, clamando pela volta à presunção de inocência do modelo 

acusatório privado. Por exemplo, Lauzé di Peret escreveu que “Basta ao corpo social que os 

culpados sejam geralmente punidos, pois é seu maior interesse que todos os inocentes sem 

exceção sejam protegidos”.70 

Montesquieu também discorreu de forma exemplar sobre a segurança do corpo 

social, quando inexistente a presunção de inocência, afirmando que: “Essa segurança nunca é 

posta em perigo maior do que nas acusações públicas e privadas”, pois “quando a inocência 

dos cidadãos não é garantida, tampouco o é a liberdade”.71 

Outro aspecto duramente criticado do sistema inquisitivo foi a generalização da 

prisão preventiva para que o acusado fosse torturado, de forma a obter a confissão. Autores 

como Diderot, Filangieri, Condorcet, Pagano, Bentham, Lauzé di Peret, Carrara e Voltaire 

exprimiam repulsa à banalização da prisão antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória.72 Também, Beccaria criticou essa utilização indiscriminada da prisão 

preventiva: 

 

A pena será mais justa e útil quanto mais próxima e rápida esteja do crime. Digo 
mais justa, porque poupa ao réu os inúteis e ferozes tormentos da incerteza, que 
crescem com o vigor da imaginação e com o sentimento da própria fraqueza; mais 
justa, porque uma pena privativa da liberdade não pode anteceder a sentença, exceto 
quando o exigir a necessidade.73 
 

                                                             
69 BENTHAM, Jeremy. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 568 e 634. 
70 LAUZÉ DI PERET, P.I. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 506. 
71 MONTESQUIEU. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 506. 
72 FERRAJOLI. ibidem, p. 508.  
73 BECCARIA. op. cit., p. 105-106. 
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Ademais, Benjamin Constant discorreu sobre o tema: 

 

Se a prisão pode ser necessária para deter as pessoas suspeitas de terem cometido 
um crime, essa medida severa, sendo apenas uma precaução (já que não falo aqui da 
reclusão como pena legal), deve limitar-se àquilo que se torna indispensável para 
obter o fim prefixado. O quanto exceder os limites da mais estrita necessidade é uma 
injustiça.74 
 

Entretanto, não foram só críticas que recebeu o sistema inquisitivo. Carmignani foi 

um dos pensadores que defendeu tal sistema, afirmando que o modelo inquisitivo era 

“científico”, “analítico”, uma “bela alma em corpo deformado” e “todo em poder da lei”.75 

O segredo processual característico do sistema inquisitivo também teve seus 

entusiastas, como Raffaele Garofalo, um dos principais membros da escola positiva italiana: 

“Só por meio do mais rigoroso segredo pode ser garantida a sinceridade da instrução. Mostrar 

o imputado e a seu defensor aquela tênue linha que serve de guia no labirinto de um processo 

indiciário é o mesmo que deixar que a cortem”.76 

Hegel foi outro que se manifestou dessa forma: “A deliberação do Tribunal, sobre o 

juízo a pronunciar entre seus componentes, é manifestação das opiniões e concepções 

particulares, e, portanto, de acordo com sua própria natureza, não tem nada de público”.77 

O movimento iluminista conseguiu a sua vitória de maneira lenta. Progressivamente, 

as torturas foram sendo abolidas. No Século XVIII, mas antes da Revolução Francesa, havia 

sido proibida a prática de tortura em Nápoles, na Prússia, em Baden, em Mecklemburgo, na 

Saxônia, na Suécia, na Toscana, na Áustria, na Inglaterra e em Veneza.78 Ainda, na França 

foram proibidas as torturas e exigiu-se a sentença motivada a partir de 1788.79 

 A Revolução Francesa, baseada nas mesmas premissas iluministas que motivaram as 

críticas ao sistema inquisitivo, acelerou a mudança no modelo processual. Por exemplo, a 

publicidade do juízo e o direito de defesa do acusado foram aprovados por decreto de 1789. 

Além disso, uma lei de 1791 suprimiu o sistema das provas legais e introduziu o princípio do 

livre convencimento do juiz. Ainda, foi abolida a tortura após a Revolução Francesa na 
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Lombardia, no Piemonte, na Baviera, em Wurtenberg, na Sicília, em Hannover e na 

Sardenha.80 

O Código Napoleônico de 1808 trouxe, enfim, um novo sistema processual, o 

chamado sistema misto81,82, que, como o nome está a indicar, é um amálgama dos sistemas 

acusatório e inquisitório. Rapidamente se espalhou pelo restante da Europa83, o que pôs fim 

ao sistema inquisitivo nas legislações laicas do Velho Continente. 

Hoje, o sistema inquisitivo não é mais utilizado pelas legislações laicas de todo o 

mundo, pela falta de garantias dadas aos acusados e por sua extrema perversidade no tocante à 

utilização do acusado como meio de prova. Contudo, apesar de ser um modelo histórico nas 

legislações laicas, ainda é, incrivelmente, utilizado no Direito Canônico, no qual “ainda 

perduram o processo de delação, a negação ao acesso às atas dos processos, a inexistência de 

advogado e a impossibilidade de apelação. A mesma instância acusa, julga e pune”.84 

Entretanto, apesar o sistema processual inquisitório ser inexistente, como um todo, 

no direito objetivo laico das nações, ainda perduram certos resquícios de tal sistema no 

modelo processual brasileiro, principalmente no Código de Processo Penal, que segue o 

sistema processual misto, como veremos adiante. 
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3. OS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS CONTEMPORÂNEOS  

 

No segundo capítulo deste trabalho, passaremos a analisar os sistemas processuais 

utilizados no direito objetivo hodierno dos Estados nacionais. Dessa forma, passado o estudo 

dos sistemas predominantemente utilizados na Antiguidade, na Idade Média e na Idade 

Moderna, veremos as características dos sistemas contemporâneos, utilizados 

majoritariamente após a Revolução Francesa, ou seja, os sistemas misto e acusatório. 

Seguiremos a apresentar os modelos processuais a partir de seu surgimento histórico, para 

melhor compreensão do tema abordado. 

 

            3.1. O SISTEMA MISTO 
 

Com a derrocada do sistema inquisitivo, ocorrido principalmente pelas ideias 

iluministas trazidas pela Revolução Francesa, surgiu o denominado sistema misto, também 

chamado de sistema acusatório formal. Despontou como o principal modelo processual do 

século XIX e início do século XX em todo o mundo. 

Foi inicialmente adotado pelo Código Napoleônico de Processo Penal, o Code 

d`Instruction Criminelle de 1808. A Itália aderiu a tal modelo ao longo do século XIX, sendo 

mantido pelo Código Rocco de 1930.85 Outros países também seguiram esse sistema durante 

o século XIX, como Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, Prússia, Luxemburgo, Sérvia, 

Rússia, Grécia, Romênia, Egito, México, Japão e Alemanha.86 

Aury Lopes Jr. explica sobre o surgimento do sistema misto: 

 

Com o fracasso da inquisição e a gradual adoção do modelo acusatório, o Estado 
seguia mantendo a titularidade absoluta do poder de penar e não podia abandonar 
em mãos de particulares esse poder a função de persecução. Logo, era 
imprescindível dividir o processo em fases e encomendar as atividades de acusar e 
julgar a órgãos e pessoas distintas. Nesse novo modelo, a acusação continua como 
monopólio estatal, mas realizada através de um terceiro distinto do juiz.87 
 

É um sistema que conjuga características do sistema acusatório com o sistema 

inquisitivo, ou seja, tem fases nas quais predomina o sigilo, a escrituração e a ausência de 
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contraditório, bem como a gestão da prova pelo magistrado, assim como etapas na qual estão 

garantidos o contraditório e ampla defesa, exercidos de forma oral e pública, com a 

equidistância do magistrado em relação às partes. 

No sistema misto há a separação das funções dos personagens do processo, visto que 

o órgão de acusação irá acusar, a defesa irá exercer o contraditório e a ampla defesa, de forma 

a defender o réu, e o juiz não irá acusar, como ocorria no sistema inquisitivo, mas sim julgar, 

ainda que se imiscua na fase preliminar de investigação. 

O sistema misto tem por característica a existência de duas fases. A primeira é a fase 

preliminar de investigação, que será, em regra, conduzida pelo magistrado, de forma a 

encontrar indícios suficientes para a propositura da ação penal pelo órgão de acusação. Essa 

fase preliminar é secreta e escrita88, sem a existência do contraditório e da ampla defesa. Aduz 

Geraldo Prado acerca da fase preliminar do sistema misto: 

 

Atende a etapa preliminar, ou de instrução, ao propósito declarado de otimizar os 
meios de apreensão dos elementos que constituirão o núcleo do trabalho a ser 
desenvolvido na fase seguinte, e ao objetivo implícito, de realização pública e 
obrigatória do direito penal, [...], substancialmente fazendo operar “de ofício” o 
direito penal, conforme as reservas de direitos fundamentais, motivo pelo qual, nesta 
perspectiva, pode ser compreendido como sistema inquisitorial garantista.89 
 

Por isso, a fase preliminar é um evidente resquício do sistema inquisitivo, visto que, 

além de não conferir o contraditório e ampla defesa aos investigados, bem como ser marcada 

pelo segredo e formalização escrita, dota o juiz de atividade investigatória, contaminando o 

magistrado de suspeitas e convicções antes mesmo da apresentação da acusação e o rebate 

desta pela defesa. Neste caso, o magistrado que julga é o mesmo que investiga, e, portanto, a 

sua imparcialidade estará comprometida, como bem explica Geraldo Prado: 

 

Quem procura sabe ao certo o que pretende encontrar e isso, em termos de processo 
penal condenatório representa uma inclinação ou tendência perigosamente 
comprometedora da imparcialidade do julgador. Desconfiado da culpa do acusado, 
investe o juiz na direção da introdução de meios de prova que sequer foram 
considerados pelo órgão de acusação, ao qual nestas circunstancias, acaba por 
substituir. Mais o que isso, o mesmo tipo de comprometimento psicológico objeto 
das reservas quanto ao poder do próprio juiz iniciar o processo, aqui igualmente se 
verificará, na medida em que o juiz se fundamentar normalmente, nos elementos de 
prova que ele mesmo incorporou ao feito, por considerar importantes para o deslinde 
da questão, o que o afastará da desejável posição de seguro distanciamento das 
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partes e de seus interesses contrapostos, posição esta apta a permitir a melhor 
ponderação e conclusão.90 
 

O interrogatório do réu é também realizado de maneira inquisitiva. Na Itália, por 

exemplo, o defensor foi excluído de assistir o interrogatório do imputado nessa fase 

preliminar.91 Assim leciona Ferrajoli: 

 

De natureza inquisitória, ao invés, é o método de interrogatório no processo misto, 
em que as testemunhas podem ser interrogadas pela acusação na instrução sumária e 
até mesmo presas por sua ordem, e na fase dos debates são interrogadas pelo 
presidente, que além disso, tem o poder de aceitar ou não os depoimentos.92 
 

A segunda fase do sistema misto é a fase judicial, marcada por seu caráter acusatório, 

que é iniciada com a acusação promovida pelo órgão acusatório, com base nas provas 

colhidas pelo magistrado na fase preliminar instrutória. Serão assegurados o contraditório e a 

ampla defesa ao acusado, nesta fase.93 Haverá, ainda, a publicidade dos atos processuais, e os 

debates entre acusação e defesa deverão ser realizados de forma oral.94 

O sistema misto é alvo de frequentes críticas devido a presença de características de 

ambos os sistemas acusatório e inquisitivo. Pagano chamou o processo misto de “monstruosa 

mistura dos processos inquisitivo e acusatório”.95 Carmignani considerou tal sistema “uma 

engenhosa astúcia”, “um artifício político” e uma “mistura infeliz”. Carrara afirmou que o 

sistema misto possui “formas híbridas e perigosas”.96 Binder também critica o sistema misto, 

pois “acusatório formal é o novo nome do sistema inquisitivo que chega até nossos dias”.97 

Ferrajoli também reprocha o sistema misto: 

 

Do mesmo modo que ao acusador são vedadas as funções judicantes, ao juiz devem 
ser em suma vedadas as funções postulantes, sendo inadmissível a confusão de 
papéis entre os dois sujeitos que caracteriza ao contrário o processo misto, em que o 
Ministério Público forma as provas e decide acerca da liberdade pessoal do 
imputado e o juiz, por sua vez, tem poderes de iniciativa em matéria probatória e 
desenvolve de fato a investigação com auxílio da acusação.98 
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Contudo, quem fez as críticas mais duras ao sistema misto foi Lucchini: 

 

Primeiro o inquisitório, na fase instrutória, com segredo, escritura, exclusão da 
defesa, prisão preventiva e a invasão do juiz e do Ministério Público; depois o 
acusatório, com oralidade, publicidade, contraditório e até mesmo com jurados. E no 
seu bojo uma quantidade de exceções, de jurisdições, de competências, de 
instâncias, de gravames, complicações e duplicações de atos, com uma ordem 
infinita de formalidades e de atribuições que frequentemente se contradizem; uma 
sequência de fazer e desfazer, de dar e de tomar, em cujo desdobramento, depois de 
tão longo e trabalhado caminho, soma-se como resultado uma justiça desviada e a 
sociedade cansada, nem um nem outro interesse social satisfeito e o fim do processo 
não alcançado; resultam ainda dúvidas sobre a inocência, com os cidadãos expostos 
a contínuos perigos e vexações e a maior parte dos delinquentes impunes”.99 
 

Também, é duramente criticada a publicidade e a oralidade parciais no processo 

misto, pois a fase instrutória é secreta e escrita, enquanto que a fase judicial é pública e oral. 

Acerca da publicidade, critica Ferrajoli: 

 

público e solene na fase dos debates; protegido pelo segredo, mas aberto a 
indiscrições sem controle, na velha fase instrutória, hoje das investigações 
preliminares. É claro que esse conúbio híbrido entre segredo e repercussão propicia 
ao imputado as desvantagens tanto do sigilo como da publicidade. O rumor em torno 
do processo, [...], é de fato inversamente proporcional à efetiva cognoscibilidade dos 
atos processuais, permitida de maneira distorcida pelo vazamento de notícias de 
modo uníssono durante a instrução, mas impedida, na fase dos debates, pela 
crescente dimensão das atividades judiciárias. Sob esse aspecto, a publicidade 
parcial do processo misto acaba sendo uma publicidade unicamente de acusação – e 
não da defesa, convertendo-se assim de garantia contra o arbítrio em instrumento 
ulterior de penalização social preventiva.100 
 

Ainda, não faltaram palavras para combater a oralidade parcial do sistema misto: 

 

É claro que a oralidade parcial desse sistema precário – instrução escrita e debates 
orais – não tem maior valor que sua publicidade parcial: os depoimentos orais 
produzidos na fase dos debates são de fato inevitavelmente prejudicados pelos 
depoimentos escritos e verbalizados na fase instrutória, acabando frequentemente 
por se tornarem confirmações rituais. [...], esvaziou também a publicidade dos 
debates, reduzindo-a a simples apreciação do material probatório precedentemente 
colhido.101 
 

A doutrina nacional também se insurge contra o sistema misto: 

 

Nele, não se retirou do órgão jurisdicional a atividade persecutória preliminar, 
embora se crie uma fase acusatória para o julgamento. Dispondo de uma instituição 
como o Ministério Público, não vemos vantagem alguma em colocar o Juiz como 
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órgão investigador, em que pese se distinguirem os sistemas legislativos no sentido 
de criarem mecanismos que procuram manter a indispensável imparcialidade do 
órgão julgador.102 
 

Apesar das diversas críticas que lhe são direcionadas, o sistema misto é adotado por 

algumas legislações ocidentais, como na França103 e na Espanha104. Também, a sua influência 

ainda se reflete nos mais diversos direitos processuais hodiernos, o que não se faz diferente no 

processo penal brasileiro, como será exposto de forma mais abrangente mais à frente.  

 

           3.2. O SISTEMA ACUSATÓRIO 

 

Como devidamente exposto no primeiro capítulo, o modelo acusatório de processo 

penal não é uma criação do Século XX, nem mesmo da Idade Moderna, mas advém de uma 

experiência histórica iniciada em civilizações antigas, principalmente na Grécia e em Roma. 

Grande parte das características presentes no sistema acusatório da antiguidade continuam 

presentes no modelo acusatório atual.  

Todavia, o sistema acusatório privado pecava por deixar a persecução penal 

totalmente nas mãos dos particulares, o que relegava muitos crimes à impunidade. Assim 

nasceu o sistema inquisitório, no qual o juiz apropriou-se da acusação, e, portanto, a função de 

acusar passou a ser exercida por um agente estatal, e não mais por particulares. O sistema 

misto, que sucedeu o inquisitório, manteve a acusação nas mãos de um agente estatal, que, 

contudo, não possuía a função de julgar, como no sistema anterior. 

O sistema acusatório do século XX continuou a tradição dos sistemas inquisitório e 

misto em confiar a acusação penal, em regra, à um órgão público. Dessa forma, o sistema 

acusatório atual tem por uma de suas características a publicidade da acusação, enquanto que 

o sistema acusatório dito privado era marcado pelo jus accusationis estar nas mãos do 

ofendido. Esta é a principal distinção do sistema acusatório atual ao antigo.  

Pode se dizer que a primeira codificação de caráter eminentemente acusatório da 

modernidade foi a austríaca, pois “a Áustria, graças à obra de M. Glaser, adotou em 

23.05.1873 um código de processo de natureza acusatória e de grande refinamento técnico, 

                                                             
102 JARDIM, Afrânio Silva. Apud: RANGEL. op. cit., p. 53. 
103 TOURINHO FILHO. op. cit., p. 113. 
104 PRADO. op. cit., p. 114. 
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que mereceu os elogios de Carrara”.105 Seguiram-se os códigos alemão, norueguês, húngaro e 

espanhol,106 que confirmaram a opção pela estrutura acusatória em outros países europeus. A 

Constituição Portuguesa, por exemplo, fez menção expressa à opção pelo sistema acusatório, 

no art. 32, que trata das garantias do processo criminal, em seu nº 5: “O processo criminal tem 

estrutura acusatória, estando a audiência de julgamento e os actos instrutórios que a lei 

determinar subordinados ao princípio do contraditório”.107 

Adotado no direito hodierno da maioria das nações, inclusive no direito brasileiro, 

como será adiante explanado, o sistema acusatório possui algumas características.  

Primeiramente, é marcado pela nítida separação entre as funções de acusar, julgar e 

defender, não se imiscuindo o juiz em qualquer ato de investigação ou de acusação.108 Dessa 

forma, no sistema acusatório puro o juiz somente poderá julgar segundo o alegado e provado 

pelas partes.109 Como ensina Hélio Tornaghi:  

 

O que distingue a forma acusatória da inquisitória é o seguinte: na, primeira, as três 
funções de acusar, defender e julgar estão atribuídas a três órgãos diferentes: 
acusador, defensor e juiz; na segunda, as três funções estão confiadas ao mesmo 
órgão.110 
 

De um lado, o sistema inquisitório acredita na capacidade do julgador de alcançar a 

verdade absoluta, de maneira imparcial, por seus próprios atributos éticos e morais, sem 

atender à estrutura do processo como criadora de visões e preconceitos acerca da acusação ou 

do réu, que influenciarão o julgador no momento da sentença. Por outro lado, o modelo 

acusatório aposta exatamente na estrutura processual que distancia o órgão julgador das partes 

e da atividade investigatória para que o julgamento seja o mais justo e imparcial possível. 

Nesse sentido, leciona Geraldo Prado: 

 

Não basta somente assegurar a aparência de isenção dos juízes que julgam as causas 
penais. Mais do que isso, é necessário garantir que, independentemente da 
integridade pessoal e intelectual do magistrado, sua apreciação não esteja em 
concreto comprometida em virtude de algum juízo apriorístico.111 
 

                                                             
105 FERRAJOLI. op. cit., p. 594. 
106 TOURINHO FILHO. op. cit., p. 112-113. 
107 NICOLITT. op. cit., p. 111. 
108 NICOLITT. ibidem, p. 112. 
109 DE ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes. Apud: RANGEL. op. cit., p. 51. 
110 TORNAGHI, Hélio. Apud: RANGEL. ibidem, p. 51. 
111 PRADO. op. cit., p. 131. 
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Salienta Binder, de forma exemplar: “A imparcialidade do julgador não decorre de 

uma virtude moral, mas de uma estrutura de atuação”. 112 

Dessa forma, é necessária a equidistância do julgador em relação às partes, em uma 

situação de superposição a elas, de forma a garantir a máxima imparcialidade do juízo. Ensina 

Vergé Grau: “No fundo a última razão do processo acusatório é a de preservar a 

imparcialidade do juiz, para que seja um autêntico julgador supra partes”.113 Ademais, 

manifesta-se dessa maneira Germano Marques da Silva:  

 

O sistema acusatório procura a igualdade de poderes de actuação processual entre a 
acusação e a defesa, ficando o julgador numa situação de independência, super 
“partes”, apenas interessado na apreciação objectiva do caso que lhe é submetido 
pela acusação.114 
 

Bem denota Ferrajoli a distinção entre o modo de atuar do julgador no sistema 

inquisitivo e no sistema acusatório: 

 

Enquanto ao sistema acusatório de fato convém um juiz espectador, dedicado acima 
de tudo à valoração objetiva e imparcial dos fatos, e, portanto, mais prudente que 
sapiente, o rito inquisitório exige um juiz ator, representante do interesse punitivo e 
por isso leguleio, versado nos procedimentos e dotado de capacidade 
investigativa.115 
 

A segunda característica do sistema acusatório é a gestão da prova a cargo das partes, 

e, principalmente, da acusação, pois esta terá o ônus acusatório, ou seja, deve provar o delito 

imputado ao acusado. Assim, em caso de dúvida, o réu deverá ser absolvido, em respeito ao 

princípio do in dubio pro reo. 

Da gestão da prova a cargo das partes decorre que o magistrado não deverá participar 

das investigações na fase pré-processual, nem requerer diligências probatórias, visando 

melhor elucidar os fatos, visto que o ônus da prova está a cargo da acusação. Caso esta não 

logre provar o alegado na denúncia, a absolvição do réu se impõe. A investigação durante a 

fase de instrução anterior ao processo está confiada aos órgãos de polícia judiciária ou de 

                                                             
112 BINDER, Alberto. Apud: NICOLITT. op. cit., p. 404 
113 GRAU, Joan Vérge. Apud: RANGEL. op. cit., p. 50. 
114 DA SILVA, Germano Marques. Apud: NICOLITT. op. cit., p. 113. 
115 FERRAJOLI. op. cit., p. 530. 
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acusação, mas nunca colocada nas mãos do magistrado, diferentemente do que ocorre nos 

sistemas inquisitivo e misto.116 

 No modelo acusatório, a fase pré-processual é marcada pela atuação do magistrado 

como um juiz de garantias que, no máximo, decidirá acerca de medidas cautelares 

investigatórias requeridas pela polícia judiciária ou pelo órgão de acusação. Contudo não 

realiza qualquer atividade com fim investigatório, de forma a não se influenciar no momento 

de julgar o processo pelo material probatório colhido em sede de investigação preliminar: 

 

Com efeito, não há razão, dentro do sistema acusatório ou sob a égide do princípio 
acusatório, que justifique a imersão do juiz nos autos das investigações penais, para 
a avaliar a qualidade do material pesquisado, indicar diligencias, dar-se por satisfeito 
com aquelas já realizadas ou, ainda, interferir na atuação do Ministério Público, em 
busca da formação da opinio delicti. A imparcialidade do juiz, ao contrário, exige 
dele justamente que se afaste das atividades preparatórias para que mantenha se 
espírito imune aos preconceitos que a formulação antecipada de uma tese produz, 
alheia ao mecanismo do contraditório.117 
 

No modelo acusatório, portanto, o juiz é um espectador equidistante do debate entre 

as partes, decidindo de acordo com as provas colhidas e apresentadas pelas partes. Aury 

Lopes Jr. leciona sobre o tema: 

 

Como explica J. GOLDSCHMIDT, no modelo acusatório, o juiz se limita a decidir, 
deixando a interposição de solicitações e o recolhimento do material àqueles que 
perseguem interesses opostos, isto é, as partes. O procedimento penal se converte 
desse modo em um litígio, [...]. Parte do enfoque de que a melhor forma de 
averiguar a verdade e realizar-se a justiça é deixar a invocação jurisdicional e a 
coleta do material probatório àqueles que perseguem interesses opostos e sustem 
opiniões divergentes.118 
 

Assim também entende Velez Mariconde: 

 

Os elementos de prova são introduzidos por obra exclusiva das partes, de modo que 
o julgador carece de poderes autônomos para investigar a verdade dos fatos, 
devendo limitar-se a examinar as provas acerca das quais havia versado a discussão 
daquelas.119 

                                                             
116 Além disso, fere o sistema acusatório a utilização de elementos do inquérito para basear condenações, ainda 

que o magistrado não tenha exercido qualquer atividade probatória, visto que os elementos colhidos em tal 
fase são produzidos sem a existência de contraditório, e somente possuem caráter informativo, de maneira a 
fornecer indícios de autoria e materialidade para o regular exercício da ação penal pelo querelante. Por isso, 
defendemos que o inquérito policial não deve ser anexado ao processo, de modo a não permitir o contato do 
juiz com as informações colhidas em sede policial sem a garantia do contraditório, ou seja, aqueles elementos 
probatórios nos quais o acusado não teve a oportunidade de participar de sua formação. 

117 PRADO, op. cit., p. 198-199. 
118 LOPES JR. op. cit., p. 133. 
119 MARICONDE, Alfredo Velez. Apud: RANGEL. op. cit., p. 21 
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Outra característica fundamental do sistema acusatório é a garantia do contraditório e 

da ampla defesa conferida às partes, sendo que o réu será sujeito do processo.120 Ao contrário 

do sistema inquisitivo, o réu tem o poder de alegar quaisquer defesas que lhe sejam 

pertinentes, bem como contradizer qualquer prova apresentada pela acusação. Dessa forma, as 

provas apresentadas pelas partes estão sujeitas ao exame cruzado da parte contrária, que o juiz 

irá apreciar como mero espectador. Por isso, Ferrajoli afirma que: 

 

Os processos de verificação oferecidos pela epistemologia acusatória ou falsificação 
são por isso baseados no método da prova e refutação, [...], cuja transposição 
processual se realiza por meio da separação e da divisão dos papéis entre os três 
sujeitos do processo: as duas partes da acusação e da defesa, às quais competem 
respectivamente a prova e a refutação, e o juiz, terceiro a quem compete a 
decisão.121 
 

Em respeito à ampla defesa, que se divide em defesa técnica e autodefesa, o acusado 

deverá ser assistido por um defensor, para que possa estar em situação de paridade com a 

acusação. Bentham já clamava pela possibilidade de um defensor técnico, “para restabelecer a 

igualdade das partes quanto à capacidade e para contrabalançar, por outro lado, as 

desvantagens ligadas à inferioridade da condição de acusado”.122 

Além disso, a autodefesa é consagrada no método acusatório pelo interrogatório ser 

um meio de defesa do acusado, ao contrário do que ocorria no modelo inquisitório, no qual o 

réu era submetido a torturas para que confessasse, e, assim, fosse condenado. Portanto, em tal 

sistema o interrogatório era tido como o principal meio de prova. Por outro lado, no processo 

acusatório “o interrogatório é o principal meio de defesa, tendo a única função de dar vida 

materialmente ao contraditório e de permitir ao imputado contestar a acusação ou apresentar 

argumentos para se justificar”.123 

Por isso, com precisão arremata Ferrajoli: 

 

A defesa, que por tendência não tem espaço no processo inquisitório, forma, 
portanto, o mais importante instrumento de solicitação e controle do método de 
prova acusatório, consistente precisamente no contraditório entre hipótese de 
acusação e hipótese de defesa e entre as respectivas provas e contraprovas.124 
 

                                                             
120 NICOLITT. op. cit., p. 112. 
121 FERRAJOLI. op. cit., p. 558. 
122 BENTHAM, Jeremy. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 565. 
123 FERRAJOLI. ibidem, p. 560. 
124 FERRAJOLI. ibidem, p. 564. 
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Do contraditório e da ampla defesa, bem como da posição supra partes do juiz, 

imparcial no processo acusatório, decorre que o juízo não buscará qualquer tipo de verdade 

absoluta, mas a verdade a ser atingida é aquela demonstrada no âmbito processual penal, 

mediante a contraposição de argumentos e provas entre a acusação e a defesa. Assim, o juiz 

será um espectador do debate entre as partes e não um ator processual, se limitando a decidir 

com base naquilo que foi apresentado na fase de instrução probatória.  

Característica fundamental do processo acusatório moderno é o caráter público da 

acusação, ou seja, a atividade de acusar o réu será exercida, em regra, por um órgão público 

distinto do juiz. Como dito no início do tópico, é a principal distinção entre o processo 

acusatório privado predominante em Roma e na Grécia e o sistema acusatório moderno. Por 

exemplo, a titularidade da ação penal pública no Brasil foi conferida ao Ministério Público, 

que exercerá papel essencial no sistema acusatório: 

 

Para o sucesso deste sistema processual desempenha o Ministério Público uma 
função de maior importância, assumindo a titularidade da ação penal e produzindo 
prova no interesse da verdade, deixando o Juiz equidistante do conflito de interesses 
que, porventura, surja no processo.125 
 

A ação penal de iniciativa pública implica na característica da obrigatoriedade da 

ação penal pelo órgão de acusação. Obrigatória será a ação penal pois o Ministério Público 

não poderá deixar de proceder contra aquele sob o qual pesem indícios de autoria e 

materialidade do cometimento de um delito. Tal característica permite a “garantia da 

igualdade dos cidadãos perante a lei, a asseguração da certeza do direito penal e, sobretudo, a 

tutela das partes ofendidas mais fracas”.126 Correta tal afirmação, visto que caso fosse 

discricionário o exercício da ação penal pelo Ministério Público, poderiam ocorrer situações 

de arbitrariedade, em que o órgão acusatório declinasse de acusar certo indivíduo pelo seu 

status social ou talvez por pressões políticas. 

Pagano já entendia dessa forma: “Se à autoridade social se permitiu monopolizar a 

persecução dos delitos para atingir a melhor tutela dos direitos individuais, deve ser condição 

necessária de tal faculdade que a autoridade social efetivamente a exercite”.127 

Entre nós, é bem verdade, nem toda ação penal é movida pelo órgão de acusação, e, 

portanto, há certos delitos em que a persecução penal não é obrigatória. Contudo, isto não 

                                                             
125 JARDIM, Afrânio Silva. Apud: RANGEL. op. cit., p. 51. 
126 FERRAJOLI. op. cit., p. 524. 
127 PAGANO, Francesco Mario. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 597. 
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desnatura o sistema acusatório moderno, pois a grande maioria das hipóteses de iniciativa da 

ação penal estão conferidas ao parquet, somente sendo deixadas nas mãos do particular nos 

delitos de menor lesividade. Dessa forma se manifesta importante doutrina: 

 

Obviamente, se a publicidade da acusação importa sua obrigatoriedade pelos órgãos 
públicos competentes, não implica de modo algum a sua titularidade exclusiva, 
sendo perfeitamente compatíveis com o modelo teórico acusatório formas 
autônomas, livres e subsidiárias de ação popular: aptas a complementar a ação do 
Ministério Público em defesa dos direitos e dos interesses, individuais ou coletivos, 
ofendidos pelo crime; a solicitar e, se necessário, remediar a inércia culpável dos 
órgãos públicos; a permitir a participação e o controle popular sobre o exercício da 
ação penal e indiretamente sobre toda a função jurisdicional.128 
 

Portanto, no sistema acusatório “a ação penal deve, em suma, ser um dever para os 

órgãos do Ministério Público e um direito para os cidadãos”.129 

Outra faceta do sistema acusatório é a adoção do sistema de provas da livre 

convicção, também chamado de livre convencimento do juiz.130 É uma garantia de que o juiz 

irá valorar as provas dos autos sem que exista um sistema de prévia definição legal de seu 

valor, e, assim, poderá dar maior peso a esta ou aquela prova dependendo do caso concreto. 

Dessa forma, a confissão no sistema acusatório não importa necessariamente na 

condenação do acusado confesso, visto que nenhuma prova vincula o juízo no sistema da livre 

convicção, devendo o magistrado realizar um juízo de valor, levando em conta todo o material 

probatório produzido. Ensina Ferrajoli: 

 

a confissão, que no sistema inquisitório é extorquida por qualquer meio, mas vincula 
legalmente o juízo, é submetida no sistema acusatório e garantista a uma longa série 
de regras de formação, como a espontaneidade, a não incidência, a univocidade e 
outras, e é todavia privada de qualquer valor legal decisório. Mais exatamente, ela 
não pode ter nenhum valor probatório quando não estiver acompanhada por algum 
outro elemento, sendo inverossímil, se for autêntica, que o assim dito protagonista 
do crime não esteja em condição de fornecer ulteriores confirmações; e tem valor 
probatório tanto quanto é apoiada por uma pluralidade de elementos e confirmações 
segundo o princípio da fecundidade das provas confiáveis.131 
 

Por outro lado, de forma a não permitir o arbítrio do julgador, decorre o amplo 

sistema de nulidades probatórias do sistema acusatório, e, por isso, as provas deverão ser 

formadas nos estritos limites das prescrições legais. Desse modo, deverá ser considerado nulo 

                                                             
128 FERRAJOLI. ibidem, p. 524-525. 
129 FERRAJOLI. ibidem, p. 525. 
130 RANGEL. op. cit., p. 50. 
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qualquer material probatório que não respeite o modo previsto em lei de colheita e formação 

da prova, não podendo ser utilizado no âmbito do processo para fundamentar condenações. 

Por isso, afirma-se que “no processo acusatório é livre a valoração, mas é vinculado o método 

de aquisição das provas”.132 

O processo acusatório é regido pelos princípios da publicidade e oralidade dos atos 

processuais, ainda que admita o sigilo e a escrituração em certas hipóteses. Como dito no 

início da seção, a publicidade já estava presente no sistema acusatório privado, mas foi 

suprimida no modelo inquisitório. Ferrajoli discorreu magistralmente sobre a importância da 

publicidade do processo: 

 

A publicidade assegura o controle tanto externo como interno da atividade 
judiciária. Com base nela os procedimentos de formulação de hipóteses e de 
averiguação da responsabilidade penal devem desenvolver-se à luz do sol, sob o 
controle da opinião pública e sobretudo do imputado e do seu defensor. Trata-se do 
requisito seguramente mais elementar e evidente do método acusatório.133 
 

A publicidade tem imensa importância no controle dos atos jurisdicionais, e dá ao 

acusado, bem como a toda população, a possibilidade de informação acerca dos termos do 

processo.  Em vista disto, Bentham declarava que “A publicidade é a alma da justiça”.134 

A oralidade também é uma característica do sistema acusatório, visto que este é 

baseado no debate público e, por conseguinte, na contraposição de argumentos e ideias 

externados pela acusação e pela defesa, com base no contraditório e na ampla defesa. Por isso, 

a “forma oral” é indispensável “nos sistemas informados pelo contraditório e pelo livre 

convencimento”.135 

A presunção de inocência é outra qualidade que informa o modelo acusatório, pois o 

acusado terá a inocência presumida durante todo o processo penal, até que seja condenado por 

sentença transitada em julgado. Assim, o ônus da prova restará totalmente nas mãos da 

acusação, que deverá comprovar pelos meios admitidos por lei que o acusado é culpado, e, 

por isso, em caso de dúvida, o réu será absolvido. “A culpa, e não a inocência, deve ser 

demonstrada, e é a prova da culpa – ao invés da de inocência, presumida desde o início – que 

                                                             
132 FERRAJOLI. ibidem., p. 564. 
133 FERRAJOLI. ibidem, p. 567. 
134 BENTHAM, Jeremy. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 568. 
135 FERRAJOLI. ibidem, p. 570. 
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forma o objeto do juízo”.136 É, ainda, a “primeira e fundamental garantia que o procedimento 

assegura ao cidadão: presunção juris, como sói dizer-se, isto é, até prova contrária”.137 

Tamanha a importância da presunção de inocência, que Carrara a considerou um 

“postulado” essencial do processo acusatório, sendo um pressuposto de suas demais garantias: 

 

Aqui a ciência diz, ao contrário, com a cabeça erguida: protejo este homem porque é 
inocente; e tal eu proclamo desde que vocês não tenham provado sua culpabilidade; 
e essa culpabilidade vocês devem provar com os modos e as formas que eu lhes 
prescrevo, os quais vocês devem respeitar porque realmente procedem de dogmas de 
pura razão.138 
 

No sistema acusatório, a prisão provisória é utilizada como exceção e não como 

regra, ao contrário do que ocorria no método inquisitório.139 Dessa forma, só poderá ser 

decretada em casos excepcionais e mediante decisão verdadeiramente motivada, que exponha 

pormenorizadamente o que levou o magistrado a decidir pelo encarceramento do réu antes do 

trânsito em julgado da sentença condenatória.  

O sistema acusatório tem, ainda, a característica do respeito à coisa julgada, quando 

o réu for absolvido.140 Por isso, não existe a possibilidade de o réu ser absolvido por uma 

sentença transitada em julgado e posteriormente ser processado pelo mesmo fato. Dessa 

forma, fica vedada a revisão criminal em desfavor do réu anteriormente absolvido ou até 

mesmo a revisão que vise o aumento de pena do réu condenado.  

Por outro lado, a coisa julgada somente poderá ser afastada para favorecer o 

condenado. Há no sistema acusatório a possibilidade de revisão criminal por iniciativa do 

apenado, de forma a melhorar a sua situação, ou seja, caso uma pessoa seja condenada, terá a 

possibilidade de intentar uma ação para que o fato pelo qual foi apenada seja julgado 

novamente, presentes as garantias do contraditório e da ampla defesa.  

Em suma, as características do sistema acusatório são as seguintes:  

  

 Separação das funções de acusar, julgar e defender, que são exercidas por órgãos 

distintos; 

                                                             
136 FERRAJOLI. ibidem, p. 506. 
137 LUCCHINI, Luigi. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 505-506. 
138 CARRARA, Francesco. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 577. 
139 NICOLITT. op. cit., p. 112. 
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 A gestão da prova é feita pelas partes, que deverão colhê-la e apresentá-la, sendo o 

juiz espectador da instrução processual; 

 Presença das garantias do contraditório e da ampla defesa; 

 O juiz não busca a “verdade absoluta”, mas se atém aos elementos probatórios 

colhidos e apresentados em juízo pelas partes; 

 O acusado é sujeito processual, sendo lhe conferidos direitos e garantias, em especial 

o contraditório e a ampla defesa; 

 Sistema do livre convencimento do juiz, pelo qual o juiz deverá valorar livremente as 

provas, que serão produzidas de acordo com os ditames previstos em lei e serão 

submetidas ao exame cruzado das partes; 

 A confissão não vincula o juízo à condenação, devendo ser suplementada por outros 

elementos de convicção; 

 Procedimento público e oral, sendo permitido o procedimento secreto e escrito em 

situações excepcionais; 

 Garantia de presunção de inocência ao acusado, que somente poderá ser condenado 

se a acusação provar os termos da denúncia sem que haja qualquer dúvida; 

 Utilização limitada da prisão provisória às hipóteses especificamente previstas em lei 

e por meio de decisão devidamente motivada; 

 A coisa julgada em favor do réu absolvido é plena. Contudo, o réu condenado poderá 

pedir a revisão de sua condenação. 

  

Portanto, será considerado como acusatório:  

 

Todo sistema processual que tem o juiz como um sujeito passivo rigidamente 
separado das partes e o julgamento como um debate paritário, iniciado pela 
acusação, à qual compete o ônus da prova, desenvolvida com a defesa mediante um 
contraditório público e oral e solucionado pelo juiz, com base em sua livre 
convicção.141 
 

É o sistema típico de Estados Democráticos de Direito, pois nele estão presentes 

todos os princípios que informam uma democracia, como o contraditório, a ampla defesa, a 

imparcialidade do terceiro julgador, a publicidade, entre outros. Assim entende o Prof. 

Geraldo Prado: 

                                                             
141 FERRAJOLI. op. cit., p. 519-520. 
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Deve-se, pois, à concepção ideológica de um processo penal democrático, a 
assertiva comum de que a sua estrutura há de respeitar, sempre, o modelo dialético, 
reservando ao juiz a função de julgar “sintetizando”, mas com a colaboração das 
partes, despindo-se, contudo, da iniciativa da persecução penal. A estrutura 
sincrônica dialética do processo penal democrático considera, pois, 
metaforicamente, o conceito de relação angular ou triangular e nunca de relação 
linear, sacramentando as linhas mestras do sistema acusatório. Ada Grinover 
percucientemente aduziu que no Estado de direito não há outro processo senão o 
acusatório, escorado na distribuição das principais funções processuais entre três 
sujeitos, de modo a dispensar o juiz da iniciativa da perseguição penal e garantir a 
sua imparcialidade.142 
 

Todavia, não só de elogios vive o sistema acusatório. Carmignani, por exemplo, 

afirmou que o modelo acusatório seria “instintivo” e “sintético”, “todo em poder do homem”, 

sendo exposto ao “arbítrio”.143 Ademais, outra crítica feita ao sistema acusatório é o 

julgamento pelo juiz com base em um conjunto probatório apresentado pelas partes, que será 

muitas vezes deficiente, sem que o magistrado possa se movimentar e colher as provas para 

que melhor sejam esclarecidos os fatos.144 

Apesar de tais críticas, o modelo acusatório é considerado aquele que mais confere 

garantias aos acusados, estando amplamente difundido por todo o mundo. Como afirma 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 do juiz que irá 
sentenciar, 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.145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
142 PRADO. op. cit., p. 40. 
143 CARMIGNANI, Giovanni. Apud: FERRAJOLI. ibidem, p. 592. 
144 LOPES JR. op. cit., p. 120. 
145 LOPES JR. ibidem, p. 119. 
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4. O SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Nos capítulos iniciais deste trabalho examinamos as principais características dos 

sistemas processuais penais, sejam eles históricos ou ainda utilizados na modernidade. Isto se 

deu de modo que possamos conferir bases sólidas para enfim apresentarmos o principal ponto 

de estudo desta monografia, qual seja, a discussão doutrinária acerca do sistema processual 

penal adotado no direito brasileiro.  

A discussão se o sistema processual brasileiro é de caráter misto ou acusatório é por 

demais controversa em nossa doutrina, com autores de renome conferindo argumentos sólidos 

para ambos os lados. Não pretendemos esgotar todos os argumentos e concepções 

apresentados por cada corrente, mas sim demonstrar os principais enfoques doutrinários do 

assunto, ao final apresentando a nossa posição. 

 

           4.1. O SISTEMA MISTO E O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

O sistema misto, como já demonstrado, é caracterizado por exprimir qualidades tanto 

do sistema inquisitivo, quanto do sistema acusatório. Assim, é formado por duas fases. A 

primeira é de caráter inquisitório, comandada pelo juiz, este que irá investigar secretamente os 

fatos, de forma a colher material probatório para a propositura da ação penal por parte do 

órgão de acusação. A segunda, de caráter acusatório, será pública, sendo conferidos ao 

acusado o contraditório e a ampla defesa, e o julgamento será presidido pelo mesmo juiz que 

participou da fase investigatória. 

O Código de Processo Penal (CPP) brasileiro em vigor foi promulgado em 1941, 

durante o período autoritário do Estado Novo. Refletiu a opção por tal sistema, pois conferia 

aos acusados garantias típicas do processo acusatório, como o contraditório e a ampla defesa, 

mas, por outro lado, dotava o juiz de funções investigatórias e algumas atividades 

características da acusação, e, ainda, em seu texto original, fazia algumas imposições ao 

julgador, como a de obrigatoriamente decretar a prisão preventiva em alguns casos. 

O Código de Processo Penal foi “inspirado na legislação processual penal italiana 

produzida na década de 1930, em pleno regime, fascista, [...], foi elaborado em bases 
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notoriamente autoritárias, por razões óbvias e de origem”146. Não por coincidência, a 

Exposição de Motivos do CPP celebra o Código de Processo Penal Italiano, apelidado de 

Código Rocco, que continha caráter misto147: 

  

Quando da última reforma do processo penal da Itália, o Ministro Rocco, referindo-
se a algumas dessas medidas e outras análogas, introduzidas no projeto preliminar, 
advertia que elas certamente iriam provocar o desagrado daqueles que estavam 
acostumados a aproveitar e mesmo abusar das inveteradas deficiências e fraquezas 
da processualística penal até então vigente. A mesma previsão é de ser feita em 
relação ao presente projeto, mas são também de repetir-se as palavras de Rocco: “Já 
se foi o tempo em que a alvoroçada coligação de alguns poucos interessados podia 
frustrar as mais acertadas e urgentes reformas legislativas”.148 
 

Inicialmente, a Exposição de Motivos destaca a garantia do contraditório e da ampla 

defesa conferida aos réus, que não poderiam ser condenados sem a atuação de um defensor: 

 

E se, por um lado, os dispositivos do projeto tendem a fortalecer e prestigiar a 
atividade do Estado na sua função repressiva, é certo, por outro lado, que asseguram, 
com muito mais eficiência do que a legislação atual, a defesa dos acusados. Ao invés 
de uma simples faculdade outorgada a estes e sob a condição de sua presença em 
juízo, a defesa passa a ser, em qualquer caso, uma indeclinável injunção legal, antes, 
durante e depois da instrução criminal. Nenhum réu, ainda que ausente do distrito da 
culpa, foragido ou oculto, poderá ser processado sem a intervenção e assistência de 
um defensor. A pena de revelia não exclui a garantia constitucional da contrariedade 
do processo. Ao contrário das leis processuais em vigor, o projeto não pactua, em 
caso algum com a insídia de uma acusação sem o correlativo da defesa.149 
 

Por outro lado, também nela encontramos a possibilidade de o juiz intervir na 

produção de provas, o que no sistema acusatório puro é inadmissível, visto que tal atividade é 

confiada às partes: 

 

Por outro lado, o juiz deixará de ser um espectador inerte da produção de provas. 
Sua intervenção na atividade processual é permitida, não somente para dirigir a 
marcha da ação penal e julgar a final, mas também para ordenar, de ofício, as provas 
que lhe parecerem úteis ao esclarecimento da verdade. Para a indagação desta, não 
estará sujeito a preclusões. Enquanto não estiver averiguada a matéria de acusação 
ou da defesa, e houver uma fonte de prova ainda não explorada, o juiz não deverá 
pronunciar o in dubio pro reo ou o non liquet.150 
 

                                                             
146 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 5. 
147 FERRAJOLI. op. cit., p. 522. 
148 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-

322206-exposicaodemotivos-149193-pe.html>. Acesso em: 08/11/2016. 
149 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-

322206-exposicaodemotivos-149193-pe.html>. Acesso em: 08/11/2016. 
150 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-

322206-exposicaodemotivos-149193-pe.html>. Acesso em: 08/11/2016. 
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Ainda, a Exposição de Motivos traz a justificativa para a previsão legal da 

possibilidade de o juiz condenar o réu a penas mais graves que as pedidas pelo órgão de 

acusação e, também, mesmo que seja requerida a absolvição pelo parquet: 

 

O projeto, [...], repudia a proibição de sentença condenatória ultra petitum ou a 
desclassificação in pejus do crime imputado. [...]. É declarado, de modo expresso, 
que, nos crimes de ação 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.151 
 

Hodiernamente, mesmo após diversas reformas e modificações em suas disposições, 

de forma a adequá-lo ao sistema acusatório, ainda estão presentes algumas regras que 

demonstram características inquisitivas, o que demonstram o caráter misto do Código de 

Processo Penal.  

São exemplos as regras que autorizam o magistrado a instaurar o inquérito policial, 

como o fazem os arts. 5º, II e 26, bem como aquelas que permitem o magistrado determinar 

ou até mesmo realizar diligências investigatórias, que é o caso dos arts. 13, II e 241 do CPP. 

Ainda, exprimem qualidades do sistema inquisitivo aquelas disposições que conferem ao 

magistrado funções típicas do órgão de acusação, como fazem, por exemplo, os arts. 311 e 

385 do CPP, o primeiro permitindo ao juiz decretar a prisão preventiva de ofício e o segundo 

afirmando que o magistrado poderá condenar o réu ainda que o Ministério Público tenha 

pedido a absolvição.152 

Ademais, outras leis processuais penais, entre as quais as Leis 1.521/51, 9.296/96153 

e 12.037/09, também trazem ranços do sistema inquisitivo em seu bojo, como o recurso de 

ofício, a possibilidade de decretação de interceptação telefônica de ofício e a determinação ex 

officio pelo juiz para a coleta de amostras biológicas dos acusados. É importante notar que as 

Leis 9.296/96 e 12.037/09 foram editadas após a Constituição de 1988, e, portanto, tais 

disposições já teriam nascido inconstitucionais, pelo que adiante veremos. 

 Dessa forma, é correto afirmar que grande parte da legislação infraconstitucional 

pátria exprime a adoção do sistema misto ou acusatório formal, por conterem tanto traços 

inquisitivos quanto acusatórios.  

                                                             
151 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3689-3-outubro-1941-

322206-exposicaodemotivos-149193-pe.html>. Acesso em: 08/11/2016. 
152 RANGEL. op. cit., p. 59-65. 
153 RANGEL. ibidem, p. 56-58. 
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Baseados em tais disposições de nosso direito positivo, os Tribunais pelo Brasil 

infelizmente ainda aplicam resquícios do sistema inquisitivo e, portanto, podemos afirmar que 

a prática jurídica brasileira ainda é apegada ao sistema misto, visto que, em muitos casos, 

suprime o direito ao contraditório e à ampla defesa, busca uma suposta verdade real e se 

utiliza de regras características do modelo inquisitivo no processo penal, como exemplificado 

nos seguintes acórdãos: 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OITIVA DE 
TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DO IMPULSO 
OFICIAL. NULIDADES RELATIVAS. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO 
OPORTUNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO. 
1. Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser 
sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de 
comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às 
testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que 
a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo 
prejuízo (art. 563 do CPP). 2. As modificações introduzidas pela Lei nº 11.690/08, 
ao art. 212 do Código de Processo Penal, não retiraram do juiz a possibilidade de 
formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição, na medida 
em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de se aproximar o 
máximo possível da realidade dos fatos (princípio da verdade real e do impulso 
oficial), o que afasta o argumento de violação ao sistema acusatório. 3. Eventual 
inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade 
meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no 
momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma 
vez que, presente em audiência, o causídico não suscitou o vício no decorrer das 
oitivas, tampouco nas alegações finais, não logrando demonstrar qual o prejuízo 
causado ao réu. 4. Recurso especial provido para excluir a nulidade reconhecida pelo 
Tribunal a quo e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos a fim de que se 
prossiga no julgamento do mérito do apelo. (STJ, REsp 1348978/SC, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 17/02/2016)154 
 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O 
NARCOTRÁFICO. TESTEMUNHA DO JUÍZO. NULIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
1.  O Juiz de primeiro grau deliberou por ouvir o policial civil Cristian Cesar Moraes 
da Silva na condição de testemunha do Juízo, faculdade expressamente conferida 
pelo art. 209, caput, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Em observância 
ao princípio da busca da verdade real, não há nulidade na oitiva de testemunha 
indicada extemporaneamente pelo órgão ministerial, na qualidade de testemunha do 
juízo. Precedentes. 3.  Além de a defesa não haver se insurgido contra a oitiva da 
testemunha do juízo na própria audiência de instrução, foi-lhe garantida a 
formulação de perguntas, o que evidencia que houve estrita observância à cláusula 
constitucional do devido processo legal, de modo que fica afastada a sustentada 
nulidade do referido ato processual. 4. Ordem não conhecida. (STJ, HC 135.363/SP, 

                                                             
154 Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=57254523&nu
m_registro=201202190750&data=20160217&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 18/10/2016. 
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Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
12/04/2016, DJe 25/04/2016)155 
 
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. 
PROCESSUAL PENAL. ART. 1.º, INCISO I, ALÍNEA A, C.C. O § 4.º, INCISOS I 
E II, TODOS DA LEI Nº 9.455/97. INDEFERIMENTO DE PERÍCIAS EM 
PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL DEVIDAMENTE 
MOTIVADO. SIMULAÇÃO DOS FATOS. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. 
ART. 184, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERCEAMENTO DE 
DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Quanto ao sistema de valoração das provas, o legislador brasileiro adotou o 
princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz, ao extrair a sua 
convicção das provas produzidas legalmente no processo, decide a causa de acordo 
com o seu livre convencimento, em decisão devidamente fundamentada. 2. Não 
ocorre cerceamento de defesa nas hipóteses em que o Juiz reputa suficientes as 
provas já colhidas durante a instrução. O Julgador não está obrigado a realizar outras 
provas com a finalidade de melhor esclarecer a tese defensiva do Réu, quando, 
dentro do seu livre convencimento motivado, tenha encontrado elementos 
probatórios suficientes para a sua convicção. Precedentes desta Corte. 3. No caso, o 
Magistrado singular indeferiu fundamentadamente os pedidos da Defesa, 
considerada a desnecessidade da realização de novas provas para a busca da verdade 
real. Se o Juiz monocrático não constatou a necessidade da realização de novas 
diligências além daquelas já produzidas na fase inquisitorial para a formação de seu 
convencimento, não ocorre cerceamento de defesa. 4. Quando as provas requeridas 
forem desnecessárias ou inconvenientes ao deslinde da causa, devem ser indeferidas, 
nos exatos termos do art. 184, do Código de Processo Penal, o qual prevê que, 
"[s]alvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a 
perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da 
verdade". 5. Recurso desprovido. (STJ, RHC 30.253/SP, Rel. Ministra LAURITA 
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 10/10/2013)156 
 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZ QUE MANDA EXPEDIR 
DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA, APÓS A DISPENSA DE 
SUA OITIVA PELAS PARTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA 
DO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRERROGATIVA LEGAL. 
ARTIGO 209, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BUSCA DA VERDADE 
REAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARTIGO 563, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. NÃO CONFIGURA 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A DECISÃO DO JUIZ QUE MANDA 
EXPEDIR DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA, NÃO 
OBSTANTE TENHA SIDO DISPENSADA PELAS PARTES EM RAZÃO DE 
NÃO TER SIDO ENCONTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. 
2. SE O ART. 209 DO CPP PERMITE AO MAGISTRADO QUE OUÇA, 
QUANDO ENTENDER NECESSÁRIO, OUTRAS TESTEMUNHAS, ALÉM DAS 
ARROLADAS PELAS PARTES, COM MUITO MAIS RAZÃO PODERÁ FAZÊ-
LO NO CASO, EM QUE A TESTEMUNHA FOI ARROLADA POR AMBAS AS 
PARTES. 3. NÃO HÁ, EM TAL PROCEDER, A QUEBRA DO SISTEMA 
ACUSATÓRIO, MESMO PORQUE A DILIGÊNCIA BUSCA, TÃO SOMENTE, 
O MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS. 4. O RECONHECIMENTO DE 
NULIDADE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO 
CAUSADO, CONFORME O PRINCÍPIO ESTATUÍDO NO ART. 563 DO CPP, 
SITUAÇÃO, CONTUDO, INOCORRENTE NOS AUTOS. 5. ORDEM 

                                                             
155 Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=59907133&nu
m_registro=200900833253&data=20160425&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 18/10/2016. 

156 Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=31451083&nu
m_registro=201101012526&data=20131010&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 18/10/2016. 
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DENEGADA. (TJ-DF - HC: 207163320108070000 DF 0020716-33.2010.807.0000, 
Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 10/02/2011, 1ª Turma Criminal, 
Data de Publicação: 16/02/2011, DJ-e Pág. 189)157 
 

 A partir da aplicação de resquícios inquisitivos por grande parte da prática jurídica 

brasileira, como a busca pela verdade real, a utilização de provas colhidas em sede de 

inquérito policial para fundamentar condenações, entre outras, considerável parte da doutrina 

conclui ser vigente o sistema misto no direito processual penal brasileiro. Hélio Tornaghi e 

Rogério Lauria Tucci já entendiam dessa forma.158 

Aury Lopes Jr., que considera todos os sistemas processuais mistos, afirma que o 

modelo brasileiro de processo penal tem “núcleo inquisitório, ainda que com alguns 

‘acessórios’ que normalmente ajudam a vestir o sistema acusatório”159, apesar de afirmar que 

a Constituição trouxe caráter acusatório ao processo penal brasileiro. 

Da mesma forma, Paulo Rangel afirma que “não podemos dizer, pelo menos assim 

pensamos, que o sistema acusatório adotado entre nós é puro. Não é. Há resquícios do sistema 

inquisitivo”.160 Ainda, Tourinho Filho entende ser misto o processo penal brasileiro: 

 

No Direito Pátrio, o sistema adotado, pode-se dizer, não é o processo acusatório 
puro, ortodoxo, mas um sistema acusatório com laivos de inquisitivo, tantos são os 
poderes conferidos àquele cuja função é julgar com imparcialidade a lide, mantendo-
se equidistante das partes.161 
 

Também demonstra apreço por tal entendimento Edilson Mougenot162, quando 

afirma: 

 

fato é que a persecução penal no sistema brasileiro cinde-se em duas partes, 
configurando-se em sistema misto. [...]. Claras, portanto, a noção da parte (sistema 

                                                             
157 Disponível em: <http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18156715/hbc-hc-207163320108070000-df-

0020716-3320108070000/inteiro-teor-103916084>. Acesso em: 18/10/2016. 
158 PRADO. op. cit., p. 194. 
159 LOPES JR. op. cit., p. 135. 
160 RANGEL. op. cit., p. 53 
161 TOURINHO FILHO. op. cit., p. 118. 
162 Equivoca-se o autor ao conferir ao sistema brasileiro caráter misto pela existência do inquérito policial, 

porque a fase preliminar do sistema misto é conduzida pelo juiz, o que não é permitido no inquérito, 
conduzido sempre pelo Delegado de Polícia. Este procedimento por si só não fere a Constituição ou o sistema 
acusatório, já que é realizado para que o órgão de acusação forme a sua opinio delicti da melhor forma 
possível, de modo a impedir que existam ações penais injustas ou infundadas, ou seja, desprovidas de justa 
causa, mas somente persecução penal baseada em lastro mínimo de autoria e materialidade. Na verdade, 
ocorre anomalia inquisitiva no processo acusatório quando o magistrado se imiscui na investigação, se 
ajustando com a polícia judiciária para perseguir provas no inquérito policial, ao arrepio da Constituição, 
comprometendo a sua imparcialidade pela atividade probatória, momento no qual realmente o inquérito 
policial se aproxima da fase preliminar do processo misto.  
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inquisitório, na primeira; acusatório, na segunda) e do todo (sistema misto, na 
análise da persecução penal, da fase extrajudicial à judicial).163  
 

Por fim, outro autor respeitado que entende dessa forma é Guilherme de Souza 

Nucci: 

 

O sistema adotado no Brasil, embora não oficialmente, é o misto. [...]. Sem dúvida 
que se trata de um sistema complicado, pois é resultado de um Código de forte alma 
inquisitiva, iluminado por uma Constituição Federal imantada pelos princípios 
democráticos do sistema acusatório. [...]. Essa junção do ideal (CF) com o real 
(CPP) evidencia o sistema misto. É certo que muitos processualistas sustentam que o 
nosso sistema é o acusatório. Mas baseiam-se exclusivamente nos princípios 
constitucionais vigentes (contraditório, separação entre acusação e órgão julgador, 
publicidade, ampla defesa, presunção de inocência etc.). Entretanto, olvida-se, nessa 
análise, o disposto no Código de Processo Penal.164 
 

Contudo, apesar de realmente o Código de Processo Penal e boa parte da legislação 

infraconstitucional pátria exprimirem a adoção do sistema misto ou acusatório formal, além 

de autorizadas vozes seguirem tal corrente, entendemos que a legislação infraconstitucional 

deve ser lida de acordo com a Constituição Federal de 1988, bem como à luz dos tratados 

internacionais do qual o Brasil é signatário, que demonstram a adoção do sistema acusatório 

puro, conforme será adiante demonstrado. Dessa forma, é de se concordar com Aury Lopes Jr, 

quando afirma que: 

 

Ou seja, a estrutura do Código de Processo Penal de 1941 deve ser adequada e, 
portanto, deve ser conformada à nova ordem constitucional vigente, cujos alicerces 
demarcam a adoção do sistema acusatório. É uma imposição de conformidade das 
leis processuais penais à Constituição, e, portanto, ao sistema acusatório.165 
 

Assim, como iremos insistir, é necessário que o operador do direito se desamarre da 

aplicação mecânica de dispositivos inconstitucionais, pois diversos dispositivos do Código de 

Processo Penal e de outras leis processuais penais extravagantes são violadores do sistema 

acusatório.  

Dessa forma, não pode o operador do direito meramente aceitar de modo passivo a 

infeliz realidade de tais leis, mas, na verdade, tem o dever de ser um agente de transformação 

da aplicação do processo penal, realizando uma filtragem de constitucionalidade e de 

convencionalidade da legislação infraconstitucional. Somente assim, poderão ser extirpados 

                                                             
163 MOUGENOT, Edílson. Curso de Processo Penal. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 62. 
164 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal. 1ª Ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 100.  
165 LOPES JR. op. cit., p. 137 
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os diversos ranços inquisitivos de nosso processo penal, ainda aplicados pela jurisprudência 

nacional, para que se prestigie e se dê máxima efetividade ao sistema adotado pela 

Constituição, o sistema acusatório puro. 

 

           4.2. O SISTEMA ACUSATÓRIO E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

O sistema acusatório, como já estudado, surgiu sob a modalidade de acusação 

privada na Antiguidade, sendo retomado no Século XX, em grande parte das nações, desta 

vez com a acusação sendo exercida por um órgão público. É o sistema processual penal no 

qual são conferidos ao acusado o contraditório e a ampla defesa, estando o juiz afastado da 

colheita de qualquer material probatório, que deverá ser apresentado pelas partes em um 

julgamento público e marcado pela oralidade. Ainda, em tal sistema o juiz não realiza 

qualquer atividade investigatória pré-processual, mas esta é deixada nas mãos da polícia 

judiciária ou, no máximo, dos órgãos de acusação. 

Sem dúvida, nossa Constituição adotou o sistema acusatório, mesmo que não o tenha 

feito de modo expresso.166 Como já dito, o modelo acusatório é típico de Estados 

Democráticos de Direito, como o é o Brasil, conforme preconiza o art. 1º da nossa 

Constituição. Ademais, pela gama de princípios e dispositivos constitucionais característicos 

do sistema acusatório não se pode ignorar a opção acusatória de nossa Constituição, mesmo 

que o Código de Processo Penal, anterior à promulgação da Carta de 1988, adote o sistema 

misto. 

São princípios e regras constitucionais que exprimem a adoção do sistema 

acusatório: as garantias e remédios constitucionais de liberdade (art. 5º, caput e incisos LXI, 

LXV, LXVI, LXVII), a publicidade dos atos processuais (art. 5º, LX), o princípio do juiz 

natural (art. 5º, XXXVII e LIII), o devido processo legal (art. 5º, LIV), a consagração do 

contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), a presunção da inocência (art. 5º, LVII), a 

vedação da utilização de provas ilícitas (art. 5º, LVI), bem como a atribuição para o 

Ministério Público exercer privativamente a função de titular do exercício da ação penal 

pública (art. 129, I).167 

                                                             
166 NICOLITT. op. cit., p. 111. 
167 NICOLITT. ibidem, p. 113. 
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Além da Constituição, também demonstram o caráter acusatório de nosso direito 

processual penal as disposições trazidas pelos tratados internacionais dos quais o Brasil é 

signatário, em especial a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que, como cediço, 

tem caráter supralegal e, portanto, é superior à legislação ordinária, ainda que 

hierarquicamente inferior à Constituição. Em seu art. 8º, a CADH confere garantias ao 

acusado, como a publicidade processual, a presunção de inocência, o direito a um advogado 

que poderá refutar a acusação, o respeito à coisa julgada em caso de absolvição do réu, dentre 

outras. 

Desse modo, a partir de uma atenta análise das disposições constitucionais e dos 

tratados internacionais assinados pelo nosso país, resta extremamente difícil entender pela 

adoção do sistema misto pelo Brasil, mesmo com a existência de muitas leis processuais 

penais ordinárias que em seu bojo apresentam ranços inquisitivos. A Constituição e a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos trazem diversos princípios e garantias que 

indubitavelmente demonstram que o sistema processual penal brasileiro é de caráter 

acusatório. 

Aduz brilhantemente Fauzi Hassan Choukr, sobre a adoção do sistema acusatório 

pela Constituição de 1988: 

 

A Constituição em vigor, no que tange ao processo penal, é mais que uma carta de 
direitos mínimos, ela verdadeiramente impôs um sistema processual penal de caráter 
exclusivamente acusatório, quadro esse não completamente entendido pelos 
operadores do direito de forma geral e pelos processualistas penais em particular. As 
bases desse sistema acusatório, expressão inseparável da democracia no processo 
penal, pululam por todo o texto constitucional.168 

 

Também entende dessa forma grande parte da doutrina brasileira, como André 

Nicolitt169, Gustavo Badaró170, Geraldo Prado171, Eugenio Pacelli172, Denílson Feitoza173, 

Marcellus Polastri Lima174,  Hidejalma Muccio175, entre outros. 

                                                             
168 CHOUKR, Fauzi Hassan. Apud: NICOLITT. ibidem, p. 111. 
169 NICOLITT. ibidem, p. 113. 
170 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 76. 
171 PRADO. op. cit, p. 219-220. 
172 PACELLI. op. cit., p. 16 
173 FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal: Teoria, Crítica e Práxis, 5ª Ed. Niterói: Ed. Impetus, 2008, 

p. 60. 
174 LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 22. 
175 MUCCIO, Hidejalma. Curso de Processo Penal. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 29. 
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Entretanto, apesar da atual Constituição e dos tratados internacionais confirmarem o 

caráter acusatório do direito processual penal brasileiro, posição adotada por grande parte da 

doutrina, é ainda um enorme desafio da prática jurídica brasileira conseguir colocar em vigor 

estes mandamentos acusatórios, visto que a cultura processual penal brasileira é marcada por 

ser inquisitiva.176 Isto porque, muitas vezes os tribunais aplicam automaticamente o Código 

de Processo Penal, sem qualquer tipo de filtragem constitucional ou convencional, o que 

evidencia a dificuldade do operador jurídico brasileiro em aplicar a Constituição em 

detrimento de leis ordinárias, como seria correto.  

Acerca do problema em compatibilizar a Constituição Federal e o Código de 

Processo Penal, leciona o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho: 

 

A questão é tentar quase o impossível: compatibilizar a Constituição da República, 
que impõe um Sistema Acusatório, com o Direito Processual Penal brasileiro atual e 
sua maior referência legislativa, o CPP de 41, cópia malfeita do Codice Rocco de 30, 
da Itália, marcado pelo princípio inquisitivo nas duas fases da persecutio criminis, 
logo, um processo penal regido pelo Sistema Inquisitório.177 
 

Pode-se dizer que grande parte dos juízes e tribunais ainda não adotam efetivamente 

o sistema acusatório. Muitos magistrados preferem utilizar-se de disposições inconstitucionais 

do Código de Processo Penal e de outras leis ordinárias, marcadas por ranços inquisitivos, ao 

invés de efetivamente aplicar a Constituição e os tratados internacionais dos quais o Brasil é 

signatário.  

Entendemos que é necessária a realização de controle de constitucionalidade e 

convencionalidade de diversas disposições de nossa legislação ordinária, de forma a não 

aplicar as normas que violem a Constituição e as convenções internacionais aderidas pelo 

nosso país. Somente dessa forma, se poderá aplicar efetivamente o sistema acusatório puro. 

Assim, devemos, a título de exemplo, deixar de aplicar a norma do art. 5º, II do CPP, 

que trata da abertura de inquérito de ofício pelo juiz. Dessa forma entende Paulo Rangel, pois 

“se a imparcialidade é uma das características do sistema acusatório, colocando o juiz distante 

da persecução penal, não há dúvida de que a determinação de instauração de inquérito na 

hipótese em epígrafe não foi recepcionada pela Constituição Federal”.178 

                                                             
176 FEITOZA. op. cit., p. 58. 
1770 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O núcleo do problema no sistema processual penal brasileiro. 

Boletim IBCCRIM, São Paulo: IBCCRIM, ano 15, n. 175, p. 11-13, jun. 2007. 
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Outras normas também fadadas ao destino da inconstitucionalidade são aquelas dos 

arts. 13, II e 241 do CPP, que facultam o juiz requerer diligências investigatórias ou até 

mesmo realizá-las. Como amplamente dito neste trabalho, é incompatível com o sistema 

acusatório a assunção pelo magistrado de atividades probatórias, que devem ser confiadas às 

partes.  A doutrina nacional se insurge contra a hipótese de atividade investigatória realizada 

por juízes ou tribunais, como o faz o Prof. André Nicolitt, quando afirma que “A investigação 

conduzida pelo Judiciário não se harmoniza com o atual sistema constitucional”.179 Outro 

expoente nacional que segue pelo mesmo caminho é Afrânio Silva Jardim, que aduz: 

“entendemos vedada aos órgãos do Poder Judiciário qualquer atividade persecutória na fase 

inquisitória, pré-processual.”.180 

Ainda, flagrante a inconstitucionalidade dos arts. 311 e 385 do CPP, pois aquele 

confere ao magistrado o poder de decretar a prisão preventiva independente de pedido do 

órgão de acusação e este permite a condenação do acusado, mesmo que o parquet tenha 

requerido a absolvição. Em ambos os casos, o juiz, de forma anômala, exerce funções de 

acusação, que são reservadas ao Ministério Público. Nicolitt discorre sobre a não 

conformidade com a Constituição da decretação da prisão preventiva ou de qualquer medida 

cautelar, de modo ex officio pelo magistrado: 

 

O modelo acusatório do processo penal estruturado pela Constituição de 1988 exige 
do juiz uma postura de inércia e equidistância no processo penal, sem as quais não é 
possível sua imparcialidade e a efetiva tutela das garantias fundamentais em jogo no 
processo penal.  A prisão preventiva como medida cautelar representa efetivamente 
o exercício de uma espécie de ação cautelar, embora não tenha autonomia no 
processo penal. Sendo assim, é impensável que o juiz possa exercer ação no curso 
do processo, ou seja, prestar tutela jurisdicional cautelar, sem provocação. [...]. A 
distinção feita pelo art. 311 do CPP, com a nova redação que lhe foi data pela Lei 
12.403/2011, proibindo o decreto de prisão de ofício apenas na fase da investigação 
não resolve o problema da violação ao sistema acusatório. Para nós o juiz não pode 
decretar prisão ou qualquer medida cautelar de oficio, seja na fase da investigação, 
seja no curso da ação penal. A questão reside na função que o juiz exerce e na 
posição que deve ocupar e não na fase que se encontra.181 
 

Acerca da inconstitucionalidade do art. 385 do CPP, opina Vladimir Aras: 

 

O juiz pode muito, mas não pode tudo. Como garantidor dos direitos fundamentais 
do acusado e do seu estado de inocência, o juiz criminal é antes de mais nada 
um óbice à pretensão condenatória do que um facilitador dela. Deste modo, não tem 
respaldo constitucional o art. 385 do CPP, que foi introduzido no ordenamento 

                                                             
179 NICOLITT. op. cit., p. 191 
180 JARDIM, Afrânio Silva. Apud: RANGEL. op. cit., p. 23. 
181 NICOLITT. op. cit., p. 793-794. 
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jurídico brasileiro sob a égide da Constituição autoritária de 1937, num processo 
penal marcadamente inquisitivo. Enfim, é evidente a não recepção do art. 385 do 
CPP pela Constituição de 1988, carta que adotou o modelo acusatório de processo 
penal. Sua aplicação no Brasil equivale a uma condenação sem acusação, prática 
judicial inquisitorial, violadora do dever de imparcialidade judicial e do devido 
processo legal. O juiz criminal não é um assistente de acusação, que se levanta 
contra o réu quando o Ministério Público claudica ou se convence de sua inocência. 
O juiz criminal é um garantidor; jamais um acusador.182 
 

Aqui não pretendemos esgotar todas as inconstitucionalidades presentes no Código 

de Processo Penal, mas somente citar algumas das mais marcantes. É claro que o número de 

disposições violadoras do sistema acusatório é mais extenso, estando presentes não somente 

no CPP, mas também em outras leis processuais penais. 

Apesar da flagrante inconstitucionalidade desses e de outros dispositivos legais, 

muitos magistrados ainda se agarram ao sistema misto, devido ao fato de que no sistema 

acusatório o juiz irá julgar, muitas vezes, baseado em fatos não totalmente esclarecidos, sem 

que possa se movimentar para complementar a instrução processual. Porém, a atribuição ao 

juiz de uma postura instrutória, para que sejam obtidas verdades únicas, absolutas ou reais, ou 

seja lá como queiram chamá-las, é uma escolha que resulta em prejuízos gravíssimos aos 

acusados, pois os magistrados instrutores se contaminam pela busca de provas, e, por 

conseguinte, a imparcialidade necessária para o julgamento do delito resta comprometida.  

Felizmente, pode-se dizer que existe uma tendência oposta à aplicação das 

disposições de caráter inquisitivo pela jurisprudência brasileira, dando espaço para a correta 

utilização do sistema acusatório em todas as suas qualidades e consequências, conforme os 

julgados a seguir colacionados: 

 

RECURSO CRIMINAL EX-OFFICIO. TRATA-SE DE REEXAME 
NECESSÁRIO DA SENTENÇA DE DOC. 00125 QUE, COM FULCRO NO ART. 
154 DO CPM, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 
MÉRITO, ACOLHENDO A EXCEÇÃO DE COISA JULGADA OPOSTA PELA 
DEFESA TÉCNICA. O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVE SER 
INTERPRETADO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS ESTA PREVÊ 
TODO UM SISTEMA DE GARANTIA INDIVIDUAL QUE PERMITE 
CONCLUIR PELA ADOÇÃO DO MODELO ACUSATÓRIO DE PROCESSO. 
NESTA ESTEIRA, O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, 
IGUALMENTE DEVE PASSAR PELA FILTRAGEM CONSTITUCIONAL, POIS 
A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO REEXAME NECESSÁRIO ESTA NA 
CONTRA MÃO DA LEI MAIOR. NESTE RACIOCÍNIO A NORMA LEGAL 
INCOMPATÍVEL DEVE SER AFASTADA, OU NÃO RECEPCIONADA PELA 

                                                             
182 ARAS, Vladimir. Apud: QUEIROZ, Paulo de Souza. Pode o juiz condenar sem que haja pedido de 

condenação?. São Paulo, 2016. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/pode-o-juiz-condenar-sem-
que-haja-pedido-de-condenacao-por-paulo-de-souza-queiroz/#_ftn10> Acesso em: 12/11/2016. 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. O RECURSO DE OFICIO PREVISTO NO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR ESTÁ EM MANIFESTA 
INCOMPATIBILIDADE COM A VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL 
DEMOCRÁTICA INSTAURADA PELA CARTA MAGNA DE 1988, POR 
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO, EM 
CONSEQUÊNCIA TRANSGREDINDO OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL E O DA INÉRCIA JURISDICIONAL. PARTINDO DESTE 
PRINCÍPIO MAIOR, O JULGADOR DEVE ALINHAR SEU PENSAMENTO AO 
SEU PRINCIPAL MISTER, OU SEJA, DAR A CORRETA PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL DO ESTADO ÀS PARTES NO PROCESSO PENAL 
ACUSATÓRIO, SEMPRE PRIMANDO PELA IMPERIOSA IMPARCIALIDADE 
QUE SE IMPÕE. NESTA ESTEIRA, AO RECORRER EX OFFICIO DE 
DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU, O MAGISTRADO JULGADOR FERE A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS O ARTIGO 129, I, ESTABELECE QUE O 
TITULAR DA AÇÃO PENAL É O MINISTÉRIO PÚBLICO, CABENDO AO 
ÓRGÃO ACUSADOR A INCUMBÊNCIA CONSTITUCIONAL. ISSO PORQUE 
O RECURSO, OU MESMO O PROLONGAMENTO DO PROCESSO A 
QUALQUER TÍTULO, CONTRA DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU 
CONSTITUI DESDOBRAMENTO DO PODER ACIONÁRIO. DESTA FORMA, 
CARACTERIZA AFRONTA À CONSTITUIÇÃO A PREVISÃO LEGAL DE O 
JUIZ RECORRER DE OFICIO CONTRA DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU, 
POSTO QUE ASSUMIU O JULGADOR NA FUNÇÃO ACUSATÓRIA, 
VULNERANDO, ASSIM, A ESSENCIAL POSIÇÃO DE IMPARCIALIDADE 
QUE ESTE DEVE GUARDAR, EM CONSONÂNCIA COM DIVERSOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RESSALTA-SE EM PRIMEIRO LUGAR 
QUE O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR NASCEU, EM 1969, JÁ 
OBSOLETO E EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988, PELO QUE, EM GRANDE PARTE, O QUE NÃO FOI POR 
ESTA SUBSTITUÍDO, POR ESSA RAZÃO, O QUE NÃO ESTA EM 
HARMONIA COM A CARTA MAGNA DEVE SER AFASTADO E/OU NÃO 
RECEPCIONADO FRENTE À HIERARQUIA SUPERIOR DA LEI MAIOR. A 
CARTA POLÍTICA DE 1988, COMO BEM ANALISADA, EXIGE O 
SISTEMA ACUSATÓRIO PÚBLICO. PORÉM, PARTE DA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA ADOTA, DE FORMA CLARAMENTE INCONSTITUCIONAL, 
ELEMENTOS DO SISTEMA INQUISITIVO. TAIS ELEMENTOS TÊM SIDO 
ELIMINADOS GRADATIVAMENTE, MOSTRANDO UMA TRANSIÇÃO 
ENTRE UM SISTEMA MISTO (ACUSATÓRIO E INQUISITÓRIO) E 
UM SISTEMA ACUSATÓRIO PURO, POIS NA PRÁTICA, HÁ AINDA 
APLICAÇÃO NO PROCESSO PENAL RESQUÍCIOS INQUISITORIAIS 
ATUANTES, APESAR DE MODERNAMENTE ESTARMOS DIANTE DE UM 
SISTEMA ACUSATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJERJ, Processo nº 
0444385-77.2011.8.19.0001, Rel. Des. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, 7ª Câmara 
Criminal, julgado em 21/08/2012, publicado 24/08/2012)183 
 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA ORDEM 
TRIBUTÁRIA. REQUISIÇÃO DE INDICIAMENTO PELO MAGISTRADO 
APÓS O RECEBIMENTO DENÚNCIA. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O 
SISTEMA ACUSATÓRIO IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 
INTELIGÊNCIA DA LEI 12.830/2013. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
CARACTERIZADO. SUPERAÇÃO DO ÓBICE CONSTANTE NA SÚMULA 
691. ORDEM CONCEDIDA. 1. Sendo o ato de indiciamento de atribuição 
exclusiva da autoridade policial, não existe fundamento jurídico que autorize o 
magistrado, após receber a denúncia, requisitar ao Delegado de Polícia o 
indiciamento de determinada pessoa. A rigor, requisição dessa natureza é 
incompatível com o sistema acusatório, que impõe a separação orgânica das funções 

                                                             
183 Disponível em: 
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concernentes à persecução penal, de modo a impedir que o juiz adote qualquer 
postura inerente à função investigatória. Doutrina. Lei 12.830/2013. 2. Ordem 
concedida. 
(STF. HC 115015, Relator:  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 
27/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 11-09-2013 PUBLIC 
12-09-2013)184 

 

INQUÉRITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PARLAMENTAR. 
NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 
INCOMPATÍVEIS COM O CARGO EM COMISSÃO OCUPADO. 
POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE 
PECULATO DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). 
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. 
DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E 
PROVIDO. 1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-
processual, reclama deva ser o juiz apenas um “magistrado de garantias”, mercê da 
inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do 
Ministério Público. 2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que, verbis: “Um 
processo penal justo (ou seja, um due process of law processual penal), instrumento 
garantístico que é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e 
julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este 
mandado de otimização é não só o fator que dá unidade aos princípios 
hierarquicamente inferiores do microssistema (contraditório, isonomia, 
imparcialidade, inércia), como também informa e vincula a interpretação das regras 
infraconstitucionais.” (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Inquérito Policial, 
Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista eletrônica de direito 
processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a 
autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de 
conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu 
convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário 
apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. 4. In casu: 
(i) inquérito destinado a apurar a conduta de parlamentar, supostamente delituosa, 
foi arquivado de ofício pelo i. Relator, sem prévia audiência do Ministério Público; 
(ii) não se afigura atípica, em tese, a conduta de Deputado Federal que nomeia 
funcionário para cargo em comissão de natureza absolutamente distinta das funções 
efetivamente exercidas, havendo juízo de possibilidade da configuração do crime de 
peculato-desvio (art. 312, caput, do Código Penal). 5. O trancamento do inquérito 
policial deve ser reservado apenas para situações excepcionalíssimas, nas quais não 
seja possível, sequer em tese, vislumbrar a ocorrência de delito a partir dos fatos 
investigados. Precedentes (RHC 96713, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, 
Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator: Min. AYRES 
BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relatora: Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, 
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. 
Agravo Regimental conhecido e provido.                                                                                                                             
(STF. Inq 2913 AgR, Relator:  Min. DIAS TOFFOLI, Relator p/ Acórdão:  Min. 
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-121 DIVULG 20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012)185 
 

                                                             
184 Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000214383&base=baseAcordaos>. 
Acesso em: 14/11/2016 

185 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000189346&base=baseAcordaos>. 
Acesso em: 14/11/2016. 
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HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA 
DENÚNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL, DE 
ADITAMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA 
ACUSATÓRIO, AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA 
IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.  
1. Nos expressos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal -  CPP, a 
denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta. No caso concreto, o 
Tribunal de origem efetivamente reconheceu a inépcia da denúncia, salientando que 
a peça acusatória não procedeu à devida individualização das condutas supostamente 
criminosas. Todavia, deixou de promover o trancamento da ação, determinando, de 
ofício, o aditamento da peça acusatória pelo Parquet, sem mesmo indicar as razões 
por que entendia ser esse o procedimento mais adequado. Como se sabe, constitui 
alicerce do processo penal brasileiro o sistema acusatório, no qual, em oposição à 
modalidade inquisitorial, impõe-se uma clara divisão de atribuições entre os sujeitos 
processuais responsáveis por acusação, defesa e julgamento na persecução criminal. 
Tal sistema traz como corolários os princípios da inércia e da imparcialidade do 
órgão jurisdicional - inclusive, e especialmente, no tocante à impossibilidade de que 
o julgador substitua iniciativa que seja de atribuição exclusiva da parte. Doutrina. 
Como consequência natural e lógica do sistema acusatório e dos princípios acima 
arrolados, o oferecimento da denúncia na ação penal incondicionada é atribuição 
exclusiva do Ministério Público, na sua condição de dominus litis. Assim, resulta 
forçoso concluir que a necessária consequência do reconhecimento da inépcia de 
denúncia, ante a ausência de individualização da conduta do paciente, deve ser a 
rejeição da peça acusatória, impondo-se o trancamento da ação penal, ainda que 
possibilitando ao órgão acusatório, a proposição de nova inicial. Ordem concedida, 
em consonância com o parecer ministerial, para, reconhecida a inépcia da denúncia, 
determinar o trancamento da Ação Penal n. 0009215-17.2015.8.03.0001, em trâmite 
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, sem prejuízo de que o Ministério 
Público ofereça   nova   denúncia contra o paciente, se preenchidos os requisitos 
mínimos do art. 41 do CPP e observados os prazos prescricionais aplicáveis. 
(STJ. HC 347.748/AP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 
TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016)186 
 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA 
DECRETADA DE OFÍCIO EM MOMENTO ANTERIOR AO OFERECIMENTO 
DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. 
1. Viola o sistema acusatório o decreto prisional expedido pelo juiz, de ofício, em 
momento anterior ao oferecimento da denúncia. 2. Recurso em habeas corpus 
provido. 
(STJ. RHC 56.644/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)187 
 

Essa perspectiva de mudança na cultura jurídica brasileira, com a aplicação concreta 

do sistema acusatório e o abandono dos resquícios do sistema inquisitivo, só poderá evoluir 

mediante a expressa revogação da legislação inconstitucional e promulgação de novas leis 

processuais penais. A necessidade de reforma da legislação processual penal é decorrente da 

                                                             
186 Disponivel em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=64033304&nu
m_registro=201600192500&data=20161010&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em 14/11/2016. 

187 Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=48865353&nu
m_registro=201500333552&data=20150803&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em 14/11/2016. 
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não aplicação da Constituição e dos tratados internacionais assinados pelo Brasil por parte dos 

operadores do direito, que preferem utilizar-se do Código de Processo Penal e de outras leis, 

sem realizar qualquer controle de constitucionalidade ou convencionalidade. Explica Paulo 

Rangel que: “É como se dependêssemos do Código para nos dizer que a CRFB, a partir de 

agora, passa a valer. É o Código dando vida à Constituição. A consagração do absurdo”.188 

Dessa forma, importante trazermos a lume o Projeto de Lei 8.045/2010, em 

tramitação na Câmara dos Deputados, que propõe o Novo Código de Processo Penal. 

Primeiramente, o projeto do Novo CPP expressamente consagra em seu art. 4º que o processo 

penal brasileiro tem caráter acusatório:  “Art. 4º O processo penal terá estrutura acusatória, 

nos limites definidos neste Código, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a 

substituição da atuação probatória do órgão de acusação”.189 Foi dito anteriormente que a 

previsão expressa do modelo acusatório seria desnecessária se o intérprete da norma aplicasse 

a Constituição. Contudo, como isto não ocorre, importante tal disposição legal, visto que a 

partir dela não restará qualquer dúvida sobre o sistema processual adotado no Brasil. 

Além disso, o Novo CPP também trouxe regras que fortalecem o sistema acusatório, 

como é o caso do juiz de garantias, previsto entre os arts. 14 e 17. É a figura do juiz que 

somente atuará controlando a legalidade e salvaguardando os direitos do preso na fase de 

investigação criminal, decidindo acerca de medidas cautelares requeridas durante o curso do 

inquérito policial, cessando a sua competência com a propositura de ação penal. Desse modo, 

haverá um juiz para decidir as matérias afeitas ao inquérito policial e outro para julgar a ação 

penal proposta, sem qualquer contaminação pela eventual concessão de medidas cautelares 

anteriormente a propositura da ação penal. 

Ainda, não foram reproduzidas algumas das normas citadas como resquícios do 

sistema inquisitivo, não existindo previsão para o juiz decretar abertura de inquérito, dar 

início a ação penal por meio de portaria em caso de contravenção ou ainda para determinar a 

realização de diligência investigatória. 

Entretanto, não somente de pontos positivos vive o Novo CPP. Por exemplo, o art. 

525 do projeto ainda prevê a possibilidade de o juiz decretar de ofício medidas cautelares, 

como é o caso da prisão preventiva. Como visto neste trabalho, no sistema acusatório o juiz 

                                                             
188 RANGEL. op. cit., p. 484. 
189 Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=831788&filename=PL+8045/201
0>. Acesso em: 15/11/2016. 
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deve-se abster de realizar qualquer atividade exclusiva do órgão de acusação, dentre elas o 

requerimento de aplicação de medidas cautelares.  

Pior ainda, o art. 420 mantém a possibilidade de o magistrado condenar o acusado 

mesmo que requerida a sua absolvição pelo Ministério Público, momento no qual, sem 

dúvidas, o julgador toma para si o exercício da ação penal das mãos do órgão de acusação. 

Em uma nota positiva, o mesmo art. 420 prevê que não será possível a condenação em 

agravantes ou causas de aumento não imputadas ao réu. 

Dessa forma, a proposta do Novo Código de Processo Penal não é um diploma 

legislativo perfeito, apesar de trazer avanços significativos para uma adequação das leis 

infraconstitucionais com a Constituição da República e o sistema acusatório nela insculpido. 

Esperamos que os parlamentares modifiquem os termos do projeto de lei para que retirem os 

resquícios inquisitivos nele persistentes, de modo que tenhamos um CPP livre de disposições 

afrontantes à Constituição de 1988. 

De qualquer modo, é indubitável que o sistema acusatório foi adotado pela 

Constituição e deve ser melhor aplicado pelos operadores do direito, que, muitas vezes, o 

deixam de lado, causando graves prejuízos aos acusados e ao devido processo legal. Pode-se 

dizer que, apesar de avanços na aplicação do modelo acusatório, este ainda é alvo de 

resistência por certos operadores do direito , devido à cultura de resquícios inconstitucionais 

trazidas pelo sistema misto e outras leis infraconstitucionais. Assim também entende Denilson 

Feitoza, que realiza uma feliz reflexão sobre o tema: 

  

A contradição, hoje, portanto é entre o princípio acusatório de natureza 
constitucional e o princípio inquisitivo de natureza cultural. A solução se encontra 
na tomada de consciência da realidade forense e na decisão fundamental de se 
realizarem as normas constitucionais. E isso é crucial para a sociedade brasileira, 
pois uma nação que não vê sua Constituição respeitada não tem como acreditar na 
sua própria dignidade e num país melhor, mais desenvolvido e mais justo 
socialmente. O juiz brasileiro deve ter a coragem, a força moral e o senso crítico 
necessários para assumir sua “missão”, implementando a Constituição com 
observância do princípio da supremacia constitucional, que lhe impõe e possibilita o 
reconhecimento da inconstitucionalidade das normas infraconstitucionais que sejam 
incompatíveis com o princípio acusatório constitucional. [...]. Assim, o juiz 
brasileiro deve recusar-se, por exemplo, a requisitar inquérito policial, imiscuir-se 
persecutoriamente na investigação criminal, requisitar diligências investigatórias 
etc., para se reservar como verdadeiro poder jurisdicional, garantidor das regras 
princípios e direitos fundamentais.190 

 

                                                             
190 FEITOZA. op. cit., p. 60.  
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Portanto, pode-se dizer que a aplicação dos princípios constitucionais que 

demonstram o caráter acusatório de nosso processo penal não depende, ainda que esta seja 

importante, de reforma no Código de Processo Penal e demais leis infraconstitucionais, mas 

sim de uma nova compreensão jurídica por parte dos operadores do direito, de forma que 

estes passem a realizar o devido controle de constitucionalidade e convencionalidade das leis 

infraconstitucionais antes de aplicá-las. Somente assim, poderão ser extirpados quaisquer 

resquícios inquisitivos ainda presentes em nosso processo penal, de forma a prestigiar o 

sistema processual penal adotado pela Constituição de 1988, o sistema acusatório puro. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram inicialmente apresentados e discutidos os sistemas processuais 

históricos e os utilizados hodiernamente, de modo a embasar o seu objetivo principal, qual 

seja, discutir o sistema processual penal brasileiro. 

Deste modo, inicialmente revisamos os sistemas processuais penais históricos, a 

saber, o sistema acusatório privado, característico da Antiguidade, e o inquisitivo, 

amplamente utilizado na Idade Média não só pelas autoridades eclesiásticas para julgar crimes 

religiosos, mas também em julgamento de crimes comuns pelos Estados nacionais. 

Hodiernamente, os sistemas processuais aplicados são o misto e o acusatório puro. O primeiro 

recebe tal nome por apresentar características de ambos os modelos inquisitivo e acusatório, 

ainda que geralmente receba aparência acusatória, enquanto que o segundo é uma evolução 

moderna do sistema acusatório privado, mas com maior leque de garantias conferidas ao 

acusado e a ação penal sendo exercida por um órgão público previamente definido, somente 

sendo admitida a acusação privada excepcionalmente. 

Como exposto ao longo do trabalho, sem dúvidas, o modelo adotado por nossa 

Constituição e pelos tratados internacionais do qual o Brasil é signatário é o sistema 

acusatório puro, pois em tais diplomas existem regras eminentemente acusatórias, como a 

publicidade dos atos processuais, o princípio do juiz natural, o devido processo legal, a 

consagração do contraditório e da ampla defesa, a presunção da inocência, a atribuição para o 

Ministério Público exercer privativamente a função de titular do exercício da ação penal 

pública, o respeito à coisa julgada em caso de absolvição do réu, dentre outras. Demonstramos 

que tal posicionamento é corroborado por diversos autores de renome da doutrina nacional, 

podendo-se dizer, com certa tranquilidade, que corresponde ao entendimento dominante sobre 

o tema. 

Por outro lado, as leis infraconstitucionais, em especial o Código de Processo Penal, 

editado durante o período autoritário do Estado Novo, não acompanharam essa evolução em 

direção ao sistema acusatório, ainda exprimindo o sistema misto, pois apresentam diversos 

resquícios inquisitivos, que infelizmente ainda são praticados no dia-a-dia forense. São 

exemplos as regras, ainda utilizadas por magistrados, que permitem o juiz realizar funções 

investigatórias, ordenar a abertura de inquérito policial, decretar prisão preventiva de ofício, 

condenar o réu mesmo que o Ministério Público pugne pela absolvição, entre outras. Dessa 
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forma, pela utilização por magistrados de resquícios inquisitivos, existem respeitadas vozes 

que entendem ser de caráter misto o processo penal brasileiro. 

Podemos constatar, também, que, em geral, a cultura dos operadores processuais 

penais é relutante em acompanhar a adoção do sistema acusatório, ainda que existam avanços, 

se agarrando muitas vezes às disposições de caráter inquisitivo não recepcionadas pela 

Constituição de 1988. Abdicam de realizar um necessário controle de constitucionalidade e 

convencionalidade da legislação infraconstitucional, e, portanto, comprometem as garantias 

dos réus ao devido processo legal. 

É bem verdade que ao longo deste trabalho colacionamos diversos julgados que 

demonstram a recusa de certos magistrados na aplicação de tais dispositivos inconstitucionais, 

por respeito ao sistema acusatório adotado em nossa carta. Essa jurisprudência de vanguarda 

nos mostra que a evolução para o sistema acusatório não está estanque, mas sim em uma 

caminhada a passos curtos na direção de uma cultura jurídica realmente acusatória. 

A consecução do objetivo de uma cultura processual penal totalmente acusatória se 

tornaria mais simples se todos, ou pelo menos a grande maioria, dos operadores do direito 

estivessem dispostos a realizar a devida filtragem constitucional e convencional da legislação 

processual penal. Contudo, como isto não acontece, entendemos necessária a reforma das leis 

processuais penais, em especial com a promulgação de um Novo Código de Processo Penal. 

Como visto, há um projeto de lei de um Novo CPP tramitando na Câmara dos Deputados, que 

veicula regras tendentes a fortalecer o sistema acusatório, como é o caso da expressa previsão 

da estrutura acusatória do processo penal, bem como a instituição do juiz de garantias, ainda 

que o projeto apresente algumas regras de caráter inquisitivo. Não é um projeto de lei perfeito, 

mas, desde que receba as devidas modificações, poderá representar um grande avanço para a 

persecução penal brasileira finalmente ser de caráter acusatório, tanto idealmente, quanto na 

prática forense. 

Portanto, apesar de o sistema acusatório ter sido adotado por nossa Constituição e 

pelos tratados internacionais aderidos pelo Brasil, pode-se dizer que a legislação 

infraconstitucional ainda representa o sistema misto, a qual a cultura processual penal ainda é 

agarrada, se tornando refratária à aplicação plena do sistema acusatório. Acreditamos que 

somente com a realização de um apurado controle de constitucionalidade e de 

convencionalidade, bem como a reforma de nossas leis processuais penais, poderemos enfim 
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alcançar a aplicação prática de todas as regras e consequências da adoção do modelo 

acusatório puro.  
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