
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CAMILA AGUIAR LAGRECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A (IM)POSSIBILIDADE DA VINCULAÇÃO DO JUIZ AO PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI 

2013 



 
 

CAMILA AGUIAR LAGRECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A (IM)POSSIBILIDADE DA VINCULAÇÃO DO JUIZ AO PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial à obtenção do grau de 

Bacharel em Direito. 

 

Orientador: Professor Doutor Cleber Francisco Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2013 



 
 

CAMILA AGUIAR LAGRECA 

 

 

 

 

 

A (IM)POSSIBILIDADE DA VINCULAÇÃO DO JUIZ AO PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial à obtenção do grau de 

Bacharel em Direito. 

 

Aprovada em agosto de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

Prof. Cleber Francisco Alves – Orientador 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

Prof. Ricardo Rangel 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

Prof. Rafael Sutter 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Agradeço, primeiramente, a Deus por me dar forças e saúde para superar os obstáculos 

da vida; 

 

A minha família, em especial ao meu pai Carlos, pelo amor e apoio incondicional; 

 

Ao meu namorado Petterson pela compreensão, paciência e por me incentivar sempre; 

 

Ao meu orientador pela condução deste trabalho; 

 

E aos meus amigos pelo imenso carinho.  

 

 

 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, 

lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram 

conquistadas do que parecia impossível.” (Charles 

Chaplin) 

  



 
 

RESUMO 

 

O artigo 385 do Decreto-Lei 3.689 de 1941, conhecido como Código de 

Processo Penal, dispõe que, nas ações penais públicas, o juiz, no momento da sentença, 

não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, 

podendo, inclusive, reconhecer agravantes, ainda que não tenham sido alegadas durante 

a instrução do processo.  

Contudo, esta monografia propõe uma releitura do referido artigo à luz do 

sistema acusatório e dos princípios da imparcialidade do juiz, do devido processo legal 

e dos demais princípios e garantias fundamentais, todos estabelecidos pela Constituição 

Federal de 1988.  

 

Palavras-chave: Processo penal. Estado Democrático de direito. Arquivamento 

(processo penal). Juiz, poderes e atribuições. Absolvição. Ministério Público (processo 

penal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The article 385 of Decree-Law 3.689/1941, known as the Criminal Procedure 

Code, provides that the public prosecution, the justice at the time of sentencing, not tied 

to the request for acquittal made by prosecutors, may even recognize aggravating, yet 

they have not been alleged during the deployment of process.  

However, this monograph proposes a new reading of that article in the light of 

the adversarial system and the principles of judicial impartiality, due process and other 

fundamental principles and guarantees, all established by the Constitution of 1988. 

 

Keywords: Criminal proceedings. Democratic rule of law. Archiving (criminal 

proceedings). Judge, powers and duties. Absolution. Prosecutor (criminal). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Quando nos reportamos à questão de se saber qual o modelo de sistema 

processual penal atualmente adotado pelo ordenamento pátrio, nos deparamos com 

algumas posições controvertidas. Desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988, para muitos doutrinadores, vige o sistema acusatório no processo penal brasileiro, 

conforme previsão do artigo 129, inciso I, da Magna Carta, uma vez que este estabelece 

que a função de acusar é de competência privativa do Ministério Público, que é 

instituição autônoma e independente.  

Entretanto, mesmo com a redação do artigo anteriormente citado, são 

presentes, no campo doutrinário, embates acerca do real sistema adotado na prática, 

pois, de acordo com alguns autores, o modelo vigente seria “misto”, por possuir traços 

dos sistemas inquisitório (ainda presentes no texto do Código de Processo Penal) e 

acusatório (decorrentes das regras e princípios consagrados na Constituição Federal). 

Nessa perspectiva, é relevante analisar as funções do Ministério Público sob a 

ótica dos preceitos da Constituição de 1988, e também a sua posição quando parte nas 

ações penais públicas, a fim de chegarmos ao ponto principal da pesquisa: a ocorrência 

do fenômeno da recepção (ou não) do artigo 385 do Código de Processo Penal pela 

atual Constituição Federal. Assim, levando em conta esses e outros aspectos, este 

trabalho tem como objetivo levantar uma reflexão no que concerne à hodierna redação 

do artigo 385 do Código de Processo Penal, que dispõe o seguinte: “Art. 385. 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.” 

Nesse raciocínio, levantaremos importantes indagações, tais como: poderá o 

juiz condenar, mesmo quando o “órgão acusador” entende pela absolvição do acusado? 

Qual é, de fato, a natureza jurídica desse pedido? Estamos diante de um dispositivo 

legal que se tornou “inconstitucional” (por não ter sido recepcionado pela atual Carta 

Magna)? Poderá, ainda, no atual sistema processual penal, o juiz reconhecer agravantes 

não discutidas durante a instrução processual? Essa prerrogativa vai de encontro aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa? 
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Para tentar responder às questões acima indicadas, o presente trabalho está 

estruturado em cinco capítulos, em que, no primeiro capítulo, o qual consiste nesta 

introdução, pretendemos situar o leitor em relação à temática da monografia. No 

segundo capítulo, abordaremos o conceito de “sistema processual” e, brevemente, 

discutiremos sobre cada um deles, a saber, sistema inquisitório, sistema acusatório e 

sistema misto. Já no terceiro capítulo, o Ministério Público será objeto do estudo, em 

que discorreremos a respeito da sua origem, de como vem tratado na Constituição 

Federal de 1988 e sobre sua atuação nas ações penais públicas. No quarto capítulo, 

analisaremos questões relevantes que envolvem a fase do arquivamento do inquérito 

policial (e peças de informação), tanto no atual Código de Processo Penal, como no 

Projeto de Lei nº 4.209/2001.  

Por fim, temos o quinto capítulo, em que será discutido o tema central desta 

pesquisa, qual seja, a (im)possibilidade da vinculação do juiz ao pedido de absolvição 

formulado pelo Ministério Público, bem como a interpretação que deve ser feita do 

artigo 385 do Código de Processo Penal à luz da Constituição Federal de 1988. E no 

sexto, último capítulo, apresentaremos a conclusão, em que buscaremos concatenar as 

ideias expostas ao longo deste estudo. 
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2. SISTEMAS PROCESSUAIS 

 

2.1. Conceito de ‘sistema’ 

Antes de adentrarmos na questão central do presente estudo, impende 

esclarecer alguns conceitos relevantes acerca do tema escolhido. Quando falamos em 

sistema processual, o autor Paulo Rangel esclarece que:  

 

(...) sistema processual penal é o conjunto de princípios e regras 

constitucionais, de acordo com o momento político de cada Estado, que 
estabelece as diretrizes a serem seguidas à aplicação do direito penal a cada 

caso concreto. O Estado deve tornar efetiva a ordem normativa penal, 

assegurando a aplicação de suas regras e de seus preceitos básicos, e esta 

aplicação somente poderá ser feita através do processo, que deve se revestir, 

em princípio, de duas formas: a inquisitiva e a acusatória.
1
  

 

Do ponto de vista etimológico, sistema, no viés jurídico, compreende o 

conjunto de normas, coordenadas entre si, intimamente correlacionadas, que funcionam 

como uma estrutura organizada dentro do ordenamento jurídico
2
. Portanto, deve ser 

entendido como o conjunto de normas jurídicas, fundamentadas em diretrizes 

constitucionais, aplicadas para dirimir conflitos sociais. O sistema processual penal 

compreende os modelos inquisitório, acusatório e misto, sobre os quais passaremos a 

discorrer, brevemente, a seguir. 

 

2.2. Sistema inquisitório 

O sistema inquisitório originou-se nos regimes monárquicos, e sofreu 

influências do direito canônico, sendo adotado pela maioria dos ordenamentos jurídicos 

dos países europeus nos séculos XVI a XVIII. Tal sistema surgiu em razão da 

necessidade do povo de banir o sistema acusatório privado, vigente anteriormente à 

                                                             
1
 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 47.  

2 NAGIMA, Irving Marc Shikasho. Sistemas Processuais Penais – comentários e estudo comparado. 

Disponível em http://www.pesquisedireito.com/artigos/penal/sppcec, acesso em 19/04/13. 

http://www.pesquisedireito.com/artigos/penal/sppcec
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adoção do modelo inquisitivo, em razão da sociedade não aceitar mais se submeter às 

vontades dos particulares, já que eram estes quem iniciavam a persecução penal
3
. 

A solução encontrada foi a criação do modelo inquisitório, no qual “o Estado-

juiz concentrava em suas mãos as funções de acusar e julgar, comprometendo, assim, 

sua imparcialidade.”
4
 Com isso, como as funções de julgar e acusar ficam concentradas 

nas mãos de uma única pessoa, ocorre a “quebra” do princípio da imparcialidade, já que 

a mesma pessoa que investiga, será aquela responsabilizada pela atribuição de sanção à 

conduta do indivíduo.  

No sistema inquisitivo, o juiz não forma seu convencimento diante das 

provas dos autos que lhes foram trazidas pelas partes, mas visa convencer as 
partes de sua íntima convicção, pois já emitiu, previamente, um juízo de 

valor ao iniciar a ação.
5
  

 

No que tange às características do sistema inquisitório, temos que no referido 

sistema:  

 As atribuições de acusar, defender e julgar estão concentradas nas mãos 

do juiz, sem observância ao Princípio da Imparcialidade; 

 Seu processamento ocorre de forma secreta, imperando o sigilo; 

 Não há obrigatoriedade do contraditório e da ampla defesa; 

 Adoção do modelo de prova de acordo com os moldes da tarifação 

legal; 

 A confissão do acusado é vista como elemento cabal e suficiente para a 

sua condenação, caracterizando-se como a “rainha das provas”; 

  A iniciação da ação penal ocorre ex officio, ou seja, por iniciativa do 

próprio órgão julgador; 

 O acusado é tratado como objeto do processo. 

Cumpre salientar que, nos moldes do sistema inquisitório, o julgador, que é 

gestor das provas, na realidade busca as provas para confirmar o que pensa (havendo, 

                                                             
3 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 47-48. 
4 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 48. 
5
 NAGIMA, Irving Marc Shikasho. Sistemas Processuais Penais – comentários e estudo comparado. 

Disponível em http://www.pesquisedireito.com/artigos/penal/sppcec, acesso em 19/04/13. 

 

http://www.pesquisedireito.com/artigos/penal/sppcec
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então, um julgamento pré-concebido), colhendo apenas aquelas que sirvam para ratificar 

seu pensamento sobre o crime e o réu.  

Como se percebe, esse sistema se encontra em dissonância com as garantias 

constitucionais, que regem o Estado Democrático de direito, e, devido a isso, como 

pensam alguns autores, o sistema inquisitório foi abandonado pelos países que adotaram 

as legislações modernas, caracterizadas por assegurar aos cidadãos os princípios 

relacionados à dignidade humana. 

 

2.3. Sistema acusatório 

Segundo o autor Marcelo Marcante Flores, o sistema acusatório tem suas raízes 

iniciadas no Direito Grego, caracterizado pela participação do povo no exercício do 

direito de punir, na concepção de democracia até então formulada. Vigorava a ação 

popular para os delitos graves e a acusação privada para aqueles menos graves
6
.  

E, acerca das origens do sistema acusatório, o autor completa dizendo: 

No Direito Romano, o modelo o acusatório perdurou até o fim da República. 

Existiram duas formas de processo penal: cognitio e accusatio. A cognitio era 

encomendada aos órgãos do Estado, outorgava os maiores poderes ao 

Magistrado, podendo este esclarecer os fatos na forma que estendesse 
melhor. Todavia, com o auge da República, esse processo foi sendo superado 

pela escassez de garantias, instituindo-se a accusatio. Na accusatio, a 

acusação (pólo ativo) era assumida espontaneamente por um cidadão do povo 

(acusador), pois tratava-se de um delicta publica. Como se percebe, a 

persecução e o exercício da ação penal eram encomendados a um órgão 

distinto do juiz, não pertencente ao Estado. 7 

 

Conforme destaca o autor Mauro Fonseca Andrade, embora houvesse, no 

modelo acusatório grego, a separação de “competência” para julgamento dos delitos 

                                                             
6 FLORES, Marcelo Marcante. Apontamentos Sobre os Sistemas Processuais e a Incompatibilidade 

(lógica) da Nova Redação do Art. 156 do Código de Processo Penal com o Sistema Acusatório. 
Disponível em 

http://www.potteremarcante.com.br/apontamentos_sobre_os_sistemas_processuais_e_a_incompatibilidad

e_logica_da_nova_redacao_do_art_156_do_CPP.pdf, acesso em 19/04/13.  
7
 FLORES, Marcelo Marcante. Apontamentos Sobre os Sistemas Processuais e a Incompatibilidade 

(lógica) da Nova Redação do Art. 156 do Código de Processo Penal com o Sistema Acusatório. 

Disponível em 

http://www.potteremarcante.com.br/apontamentos_sobre_os_sistemas_processuais_e_a_incompatibilidad

e_logica_da_nova_redacao_do_art_156_do_CPP.pdf, acesso em 19/04/13. 

http://www.potteremarcante.com.br/apontamentos_sobre_os_sistemas_processuais_e_a_incompatibilidade_logica_da_nova_redacao_do_art_156_do_CPP.pdf
http://www.potteremarcante.com.br/apontamentos_sobre_os_sistemas_processuais_e_a_incompatibilidade_logica_da_nova_redacao_do_art_156_do_CPP.pdf
http://www.potteremarcante.com.br/apontamentos_sobre_os_sistemas_processuais_e_a_incompatibilidade_logica_da_nova_redacao_do_art_156_do_CPP.pdf
http://www.potteremarcante.com.br/apontamentos_sobre_os_sistemas_processuais_e_a_incompatibilidade_logica_da_nova_redacao_do_art_156_do_CPP.pdf
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entre a acusação pública e a privada, tal modelo acusatório era bastante diferente do 

modelo atual: 

(...) Além de fazer uma perfeita distinção entre os processos civis e penais 
com a utilização de termos específicos que os diferenciavam, o legislador 

também se ocupou em dividir os delitos públicos e privados. Para os 

primeiros, a legitimidade acusatória foi confiada a qualquer cidadão; para os 

demais, somente correspondia a legitimidade ativa à vítima ou ao 

prejudicado, e, subsidiariamente, aos substitutos legalmente admitidos. 

Apesar de os atenienses conhecerem a divisão dos delitos entre públicos e 

privados, o certo é que não podemos equiparar essa divisão com a que hoje 

conhecemos, pois os valores daquela época eram diferentes dos atuais, e não 

havia um critério sistemático que permitisse diferenciá-los. A título de 

exemplo, o delito de homicídio, tentado ou consumado, era entendido como 

um delito privado, e a legitimidade acusatória era concedida à vítima ou seus 
familiares. Por outro lado, os delitos públicos seriam aqueles que colocavam 

em perigo os valores ou a segurança da Polis. Como exemplo, tínhamos a 

circulação de moeda falsa, a corrupção de um magistrado, delitos que 

ofendiam o crédito, a administração pública, a legalidade constitucional da 

Polis, furtos contra particulares e o adultério, pois infringiam a base dessa 

sociedade, estabelecidas no respeito ao direito de propriedade e direito de 

família.8 

 

E, para exercer o papel de acusador nos delitos públicos, a escolha do cidadão 

acontecia da seguinte forma:  

(...) para que fossem preservados esses interesses estatais, e frente à 

possibilidade de os magistrados – que representavam o poder central – 

apresentarem uma acusação, cabia ao Senado ou à Assembléia do Povo 

designar um cidadão para que oferecesse essa acusação ante o tribunal 

competente. Ou seja, esse acusador era nomeado para defender os valores e 

princípios estatais mais importantes, atuando como um verdadeiro 

representante do poder central. Essa maneira de proceder era uma forma de 

inserir um acusador público em um modelo de processo que não o admitia, 

disfarçando-o de acusador popular para que pudesse defender os interesses do 

poder central perante os tribunais populares. 9 

 

Vejamos, agora, a respeito das características do atual sistema acusatório. 

Conhecido por ser uma espécie de “antítese” do modelo inquisitório, aqui, o juiz é um 

órgão imparcial de aplicação da lei, sendo, também, inerte, já que só atua quando 

devidamente provocado. O lesado (autor da ação) possui o papel de acusador, e quanto 

ao réu, lhe é garantido todos os direitos inerentes à sua personalidade, bem como 

disponibilizado todos os meios e recursos cabíveis a sua defesa.  

                                                             
8 ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas Processuais Penais e seus Princípios Reitores. Curitiba: Editora 

Juruá, 2008, p. 55-56. 
9 ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas Processuais Penais e seus Princípios Reitores. Curitiba: Editora 

Juruá, 2008, p. 58. 
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Conforme preceitua Paulo Rangel: 

No sistema acusatório, o juiz não mais inicia, ex officio, a persecução penal 

in iudicium. Há um órgão próprio, criado pelo Estado, para propositura da 

ação. Na França, em fins do século XIV, surgiram os les procureurs du roi 

(procuradores do rei), dando origem ao Ministério Público. Assim, o titular 

da ação penal pública passou a ser o Ministério Público, afastando, por 

completo, o juiz da persecução penal. 10 

 

No que tange às características, temos que o sistema acusatório:  

 Possui as funções de acusar, defender e julgar separadas, ou seja, com 

três personagens distintos: autor, réu e juiz; 

 Seu processo é gerido por diversos princípios, dentre eles, o da 

publicidade dos atos processuais (salvo em casos excepcionais em que 

se permite o sigilo processual); 

 Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 

 O réu é visto como sujeito de direito, fazendo jus a todas garantias 

asseguradas pela Constituição; 

 Adoção do livre convencimento, em que o julgador deve sentenciar 

fundamentando-se nas provas produzidas no processo (o juiz é “livre” 

para julgar, mas deve decidir estando adstrito aos termos do processo); 

 Garante a imparcialidade do juiz, já que a este é atribuída a 

responsabilidade de manter o equilíbrio entre autor e réu.  

 

Dessa forma, temos que o referido sistema é marcado pela separação do órgão 

julgador e acusador e, principalmente, pelo reconhecimento das garantias e direitos do 

acusado. Com isso, podemos dizer que o modelo acusatório é de suma importância para 

o direito processual penal moderno, já que nele é assegurado, pelo menos em tese, que o 

juiz julgará garantindo a dignidade do réu. Também acarreta na segurança jurídica, pois 

impede eventuais abusos do Estado, os quais podem se manifestar na figura do juiz que, 

                                                             
10 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 50. 
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ao sentenciar, porventura, deixasse de lado os princípios básicos de justiça, quando, por 

exemplo, tratasse o suspeito como condenado desde o início do processo. 
11

 

 

 2.4. Sistema misto 

Conforme leciona Eugênio Pacelli de Oliveira, o modelo misto surgiu no 

século XIX, mais precisamente em 1808, com a criação do Code d’instruction 

criminelle francês. 

Nesse sistema processual, a jurisdição também se iniciaria na fase de 

investigação, e sob a presidência de um magistrado – os Juizados de 

Instrução – tal como ocorre no sistema inquisitório. No entanto, a acusação 
criminal ficava a cargo de outro órgão (o Ministério Público) que não o juiz, 

característica já essencial do sistema acusatório. Exatamente por isso, 

denominou-se referido sistema de sistema misto, com traços essenciais dos 

modelos inquisitórios e acusatórios.12 

 

Diante do fracasso do modelo inquisitorial e da gradual adoção do modelo 

acusatório, era preciso instituir um novo modelo de processo. Criado no contexto 

histórico pós Revolução Francesa, o sistema misto surgiu de uma “fusão” dos sistemas 

inquisitório e acusatório. Assim, o modelo misto é composto por duas fases: fase 

preliminar - inspirada no sistema inquisitivo, no qual o procedimento é presidido pelo 

juiz, que procede às investigações, colhendo as informações necessárias a fim de que se 

possa realizar a acusação perante o tribunal competente; e fase judicial – em que as 

partes iniciam um debate oral e público, com a acusação sendo feita por um órgão 

distinto do que irá julgar (sendo, nas ações públicas, o Ministério Público).
13

  

Conforme afirma Guilherme de Souza Nucci, o sistema misto,  

Num primeiro estágio, há procedimento secreto, escrito e sem contraditório, 

enquanto no segundo, presentes se fazem a oralidade, a publicidade, o 

contraditório, a concentração dos atos processuais, a intervenção de juízes 

populares e a livre apreciação das provas. 14 

 

                                                             
11 LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da Instrumentalidade 

Constitucional). Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 162-163.  
12

 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, 

p. 10. 
13

 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 50. 
14

 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 125-126. 



17 
 

Sintetizando, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho assevera que,  

o dito sistema misto é a conjugação dos outros dois, mas não tem um 

princípio unificador próprio, sendo certo que ou é essencialmente 

inquisitório (como o nosso), com algo (características secundárias) 

proveniente do sistema acusatório, ou é essencialmente acusatório, com 

alguns elementos característicos (novamente secundários) recolhidos do 

sistema inquisitório. 15 

 

2.5. Opção do sistema processual brasileiro 

Quanto ao modelo de sistema processual penal, adotado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, muito se discute entre os doutrinadores. Contudo, após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, temos como posicionamento majoritário 

aquele que preceitua que, oficialmente o modelo adotado é o acusatório, mas que, na 

prática, o modelo de fato utilizado é o misto, por possuir traços dos sistemas inquisitório 

(implantados pelo Código de Processo Penal) e acusatório (implantados pela 

Constituição Federal).  

Assim entende Guilherme Nucci ao explicar que 

O sistema adotado no Brasil, embora não oficialmente, é o misto. 
Registremos desde logo que há dois enfoques: o constitucional e o 

processual. Em outras palavras, se fossemos seguir exclusivamente o 

disposto na Constituição Federal, poderíamos dizer até que nosso sistema é 

acusatório (no texto constitucional encontramos princípios que regem o 

sistema acusatório). Ocorre que nosso processo penal (procedimento, 

recursos, provas, etc.) é regido por Código específico, que data de 1941, 

elaborado em nítida ótica inquisitiva (encontramos no CPP muitos princípios 

regentes di sistema inquisitivo, como veremos a seguir).16 

 

Nesse sentido, caminha Paulo Rangel 

Assim, nosso sistema acusatório hodierno não é puro em sua essência. Traz 

resquícios e ranços do sistema inquisitivo; porém, a Constituição deu grande 

avanço ao dar ao Ministério Público privatividade da ação penal pública. Em 

verdade, o problema maior do operador do direito é interpretar este sistema 

acusatório de acordo com a Constituição e não de acordo com a lei ordinária, 

                                                             
15 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no processo penal. Crítica à teoria 

geral do direito processual penal. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001, p. 11. Apud JUNIOR, Reinaldo 

Santos de Almeida. O sistema inquisitório no processo penal brasileiro. Disponível em 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cejur/article/viewFile/15490/11492, acesso em 17/04/13. 
16 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 126. 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cejur/article/viewFile/15490/11492
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pois, se esta estiver em desacordo com o que aquela estabelece, não haverá 

recepção, ou, segundo alguns, estará revogada. 17 

 

E, ainda, Geraldo Prado 

Se aceitarmos que a norma constitucional que assegura ao Ministério Público 

a privatividade do exercício da ação penal pública, na forma da lei, a que 

garante a todos os acusados o devido processo legal, com ampla defesa e 
contraditório, além de lhes deferir, até o trânsito em julgado da sentença 

condenatória, a presunção de inocência, e a que, aderindo a tudo, assegura o 

julgamento por juiz competente e imparcial, pois que se excluem as 

jurisdições de exceção, com a plenitude do que isso significa, são 

elementares do princípio do acusatório, chegaremos à conclusão de que, 

embora não o diga expressamente, a Constituição da República adotou-o. 

Verificando que a Carta Constitucional prevê, também, a oralidade do 

processo, pelo menos como regra para as infrações de menor potencial 

ofensivo, e a publicidade, concluiremos que filiou-se, sem dizer, ao sistema 

acusatório. Porém, se notarmos o concreto estatuto jurídico dos sujeitos 

processuais e a dinâmica que, pelas relações jurídicas ordenadas e sucessivas, 
entrelaçam a todos, de acordo com as posições predominantes nos tribunais 

(principalmente, mas não exclusivamente no Supremo Tribunal Federal), não 

nos restará alternativa salvo admitir, lamentavelmente, que prevalece, o 

Brasil, a teoria da aparência acusatória, porque muitos dos princípios opostos 

ao acusatório são implementados todo dia. Tem razão o mestre Frederico 

Marques ao assinalar que a Constituição preconiza a adoção e efetivação do 

sistema acusatório. Também tem razão Hélio Tornaghi, ao acentuar que há 

formas inquisitórias vivendo de contrabando no processo penal brasileiro, o 

que melhor implica em considerá-lo, na prática, misto. O princípio e o 

sistema acusatório são, por isso, pelo menos por enquanto, meras promessas, 

que um novo Código de Processo Penal e um novo fundo cultural, 

consentâneo com os princípios democráticos, devem tornar realidade.18 

 

Sendo assim, percebe-se que para grande parte da doutrina, em que pese a 

Magna Carta de 1988 ter estabelecido princípios garantistas norteadores do processo 

penal brasileiro (característico do acusatório puro), não há dúvidas de que o referido 

processo sofre fortes influências do modelo inquisitório, fato que permitiu que muitos 

doutrinadores classificassem o sistema processual penal brasileiro como “inquisitivo-

garantista”, conforme ensina Rogerio Tucci: “o moderno processo penal delineia-se 

                                                             
17 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 54. 
18 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. Rio 

de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. Apud NASCIMENTO, Artur Gustavo Azevedo do. Processo Penal 

Brasileiro: sistema acusatório ou inquisistivo garantista? Disponível em http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2690#_ftn4, acesso em 

21/04/13.  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2690#_ftn4
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2690#_ftn4
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inquisitório, substancialmente, na sua essencialidade; e, formalmente, no tocante ao 

procedimento desenrolado na segunda fase da persecução penal, acusatório”. 
19

 

Se a doutrina nacional é confusa e contraditória no momento de definir qual 

sistema de processo penal adotado no país, quando falamos a respeito do 

posicionamento adotado pelos nossos Tribunais Superiores, a realidade não podia ser 

diferente. Do mesmo modo que a jurisprudência tende a afirmar que o modelo adotado 

pela Constituição Federal de 1988 é o acusatório
20

, verifica-se que alguns desses 

                                                             
19 TUCCI, Rogerio Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. Apud NUCCI, 

Guilherme de Souza. Ob. Cit., p. 127. 
20 Diante dessa informação, selecionamos as seguintes jurisprudências: 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR 

ROUBO. ACAREAÇÃO ENTRE TESTEMUNHAS. ATO INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. 

FUNDAMENTAÇAO ADEQUADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO, BEM COMO ÀS REGRAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 

DEFERIMENTO DE PROVAS. DECISÃO DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO. I - O deferimento de 

provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar 

em conta o conjunto probatório. II - É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, 

desnecessárias ou protelatórias. III - Indeferimento de pedido de acareação de testemunhas, no caso, 

devidamente fundamentado. IV - Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório ou às regras do sistema acusatório. V - Recurso conhecido e improvido. (STF - RHC: 

90399 RJ , Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/03/2007, Primeira Turma, 

Data de Publicação: DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 PP-00070 

EMENT VOL-02273-03 PP-00538) (Grifo nosso) 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MAGISTRADO. ATUAÇÃO NA FASEINVESTIGATÓRIA. 

IMPEDIMENTO PARA ATUAR EM QUALQUER AÇÃO PENALDECORRENTE DESSA 

INVESTIGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE ATOS INVESTIGATÓRIOSPELO JUIZ. REQUISIÇÃO DE 

INSTAURAÇÃO DE AUDITORIA. ILEGALIDADE.AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. 

NATUREZA OBJETIVA DA NULIDADE. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. 1. O 

impedimento do magistrado decorrente de sua ativa participação na fase investigatória, inclusive com a 

realização de interrogatórios e requisição de realização de auditoria no âmbito da Receita Federal, tem 
natureza objetiva e veda sua atuação em qualquer ação penal que tenha origem nesse procedimento. 2. 

Hipótese em que esta Corte, no RHC n. 23.945/RJ e no HC n.122.059/RJ, advindos de ação penal cujo 

procedimento investigatório também deu origem à ação penal ora impugnada, afirmou o impedimento de 

juiz federal, bem como declarou ilícitas as provas decorrentes da sua atuação direta na fase 

investigatória. 3. Não cabia ao juiz, sponte propria, no âmbito de medida cautelar ajuizada para 

obtenção de autorização de monitoramento telefônico,expedir ofício requisitando à autoridade 

administrativa a instauração de auditoria para apuração da ocorrência dos ilícitos investigados. 4. 

Afronta ao sistema acusatório caracterizada. 5. Diante da natureza objetiva do impedimento e do fato 

gerador da ilegalidade das provas produzidas pelo magistrado na fase investigatória, os efeitos da 

declaração de nulidade devem ser estendidos aos demais corréus, nos termos do art. 580 do Código de 

Processo Penal. 6. Ordem concedida para reconhecer o impedimento do Juiz Federal Lafredo Lisbôa 
Vieira Lopes e, em consequência, anular a Ação Penal n. 2007.51.01.806888-5, em trâmite na 3ª Vara 

Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, desde o oferecimento da denúncia, bem como 

para determinar o desentranhamento do Relatório n. 8 da Auditoria Correicional da Corregedoria-Geral 

da Receita Federal e dos demais atos investigatórios realizados pelo referido magistrado, inclusive os 

interrogatórios, de forma que não possam ser utilizados para embasar a nova peça acusatória, com 

extensão dos efeitos aos demais corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. (STJ - 

HC: 162970 RJ 2010/0029855-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 

06/12/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2012) (Grifo nosso) 
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mesmos Tribunais propagam diversos argumentos para dar cobertura constitucional a 

investigações criminais presididas pelo Poder Judiciário (tendo as mesmas previsão 

constitucional ou não), sendo que estas investigações, como se sabe, nada têm a ver com 

o sistema acusatório. 
21

  

Como observa Eugênio Pacelli de Oliveira,  

Nada obstante, pequenos, mas importantes, reparos foram feitos ao longo 

desses anos, em relação à construção de um modelo prioritariamente 

acusatório de processo penal. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e, 

acertadamente, já teve oportunidade de decidir pela impossibilidade de o juiz 

poder requisitar de oficio novas diligências probatórias, quando o Ministério 
Público se manifestar pelo arquivamento do inquérito. A violação ao sistema 

acusatório na hipótese, seria e era patente (STF-HC nº 82.507/SE, Rel. 

Sepúlveda Pertence. Primeira Turma. DJ 19.02.2002, p.92).22 

 

Se hoje, várias são as incertezas existentes na doutrina e jurisprudência sobre o 

modelo predominantemente adotado no processo penal, insta ressaltar que no futuro, 

pode ser que o tão almejado modelo acusatório seja definitivamente implantado, pois, 

de acordo com o novo projeto do Código de Processo Penal (PLS n. 156/2009), o 

modelo acusatório virá de forma explícita, conforme a redação do art. 4º do referido 

projeto. Assim, acredita-se que não haverá mais a dicotomia entre os princípios 

difundidos pela Magna Carta e pela Lei ordinária, já que ambas caminharão para um 

mesmo sentido.  

Renovando nossas esperanças de construção de um processo penal brasileiro 

mais técnico e menos improvisado, o legislador optou por seguir este último 

caminho, propondo-se a dar fim à controvérsia referida. Assim, em que pese 

haja agregado certos dados que merecem um pouco mais de nossa atenção, o 

                                                                                                                                                                                   
MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE CERTIDÕES. SISTEMA ACUSATÓRIO. ÕNUS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 129, inciso VIII, confere ao Ministério 

Público o poder - regulado pelo art. 8º, incisos II e VIII, da Lei Complr nº 75/93 - de requisitar 

diligências investigatórias. 2. O sistema acusatório, consagrado pela Constituição Federal, imputa ao 

Ministério Público a produção de todas as provas de seu interesse, sendo ônus processual da acusação 

a obtenção da certidão de feitos criminais. 3. Não falta razoabilidade à decisão do Juízo a quo, que 

encontra fundamento, também, no artigo 47 do CPP, que visa evitar que o MP requisite absolutamente 

tudo por intermédio do juiz, prestigiando, assim, a celeridade processual necessária para a prestação 

jurisdicional eficiente. 4. Segurança denegada. (TRF-2 - MS: 201102010141011  , Relator: 

Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 08/05/2012, SEGUNDA TURMA 
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 21/05/2012). (Grifo nosso) 

 

 
21 ANDRADE, Mauro Fonseca. O Sistema Acusatório proposto no Projeto de Novo Codex penal 

Adjetivo. Disponível em 

http://www.paginasdeprocessopenal.com.br/attachments/article/12/O%20Sistema%20Acusatorio%20no%

20Projeto%20de%20Novo%20CPP.pdf, acesso em 17/04/13. 
22 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Ob. Cit., p. 10. 

http://www.paginasdeprocessopenal.com.br/attachments/article/12/O%20Sistema%20Acusatorio%20no%20Projeto%20de%20Novo%20CPP.pdf
http://www.paginasdeprocessopenal.com.br/attachments/article/12/O%20Sistema%20Acusatorio%20no%20Projeto%20de%20Novo%20CPP.pdf
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artigo 4º foi apresentado com a seguinte redação: “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”. 23 (Grifo nosso) 

  

Sendo assim, embora já estabelecido pela Constituição Federal de 1988, o 

modelo acusatório só será, de fato, observado, quando houver mudanças no atual 

Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689/1941), já que este último nasceu na fase 

do cognominado Estado Novo, outorgado pelo Presidente Vargas, visando atender um 

governo marcado pelo autoritarismo, completamente diferente dos ideais estabelecidos 

pela Carta Constitucional vigente.  

Nesse ponto, pensamos que somente uma leitura constitucional do processo 

penal poderá afastar ou diminuir tais inconvenientes, com a afirmação do 

princípio do juiz natural e de sua indispensável imparcialidade. Com efeito, a 
igualdade das partes somente será alcançada quando não se permitir mais ao 

juiz uma atuação substitutiva da função ministerial, não só no que respeita ao 

oferecimento da acusação, mas também no que se refere ao ônus processual 

de demonstrar a veracidade das imputações feitas ao acusado. 24     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 ANDRADE, Mauro Fonseca. O Sistema Acusatório proposto no Projeto de Novo Codex penal 

Adjetivo. Disponível em 

http://www.paginasdeprocessopenal.com.br/attachments/article/12/O%20Sistema%20Acusatorio%20no%

20Projeto%20de%20Novo%20CPP.pdf, acesso em 17/04/13. 
24 OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Ob. Cit., p. 10-11. 

http://www.paginasdeprocessopenal.com.br/attachments/article/12/O%20Sistema%20Acusatorio%20no%20Projeto%20de%20Novo%20CPP.pdf
http://www.paginasdeprocessopenal.com.br/attachments/article/12/O%20Sistema%20Acusatorio%20no%20Projeto%20de%20Novo%20CPP.pdf
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3. O MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

3.1. Breves considerações acerca da origem do Ministério Público 

Apesar das incertezas acerca da origem do Ministério Público como instituição, 

diante da ausência de registros precisos sobre o tema, percebe-se que, parte da doutrina, 

tende a admitir que sua origem é francesa. Conforme explica Fernando da Costa 

Tourinho Filho:  

A Ordonnance de 25-3-1302 e aquelas do segundo quartel do século XIV (as 

Ordonnances de 28-12-1335, de 20-7-1367 e de 22-11-1371) consignaram 

disposições relativas aos Procureurs, com caracteres do Ministério Público 
(...). Com o Iluminismo, Revolução Francesa, proclamação da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, surgimento dos primeiros Estados 

Democráticos de Direito, separação dos Poderes e as leis napoleônicas do 

começo do século XIX, o Ministério Público começa a esboçar um perfil da 

instituição dos nossos dias. 25 

 

Nessa mesma perspectiva, também é o entendimento de Eugênio Pacelli de 

Oliveira ensinando que, a instituição conhecida por Ministério Público, nos seus moldes 

atuais, teve origem no século XVIII, na França, desempenhando papel fundamental no 

sistema processual acusatório. Segundo o autor,  

Do mesmo modo que a instituição de uma Justiça Pública foi consequência 

do crescimento e da expansão do Estado, embora sob justificativas das mais 

diversas, também o Ministério Público revelou-se como o resultado da 

ampliação dos poderes de intervenção estatal, a partir de uma justificação 

comum, sobretudo no campo penal: a necessidade de se impedir a vingança 

privada, com a jurisdicionalização da solução de conflitos sociais, em 

critérios pautados pela e na racionalização do poder. Era o tempo e o apogeu 

do Iluminismo e sua (paradoxal) profissão de fé na razão como único 

caminho possível a verdade das ciências.
26

  

 

Por fim, ressaltamos as lições de João Francisco Sawwen Filho, que, de forma 

precisa, aduz a respeito do surgimento do Ministério Público sob o seguinte aspecto:  

Com efeito, qualquer que seja a opinião que se possa ter quanto à 

anterioridade de funcionários governamentais em outros estados exercendo 

                                                             
25 FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 

397. 
26 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, 

p. 460.  
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funções que hoje são confiadas aos Parquets, é certo que, como instituição, o 

Ministério Público surgiu na França, tendo inclusive até data precisa, 25 de 

março de 1302, quando Felipe, o Belo, através de sua conhecida ordonnance, 

reuniu tanto seus procuradores, encarregados da administração de seus bens 

pessoais, quanto seus advogados, que lhe defendiam os interesses privados 

em Juízo, e que, em conjunto, eram conhecidos pelo nome genérico de les 

gens du roi, numa única instituição. 27  

  

Destarte, no mesmo contexto em que se deu a evolução do sistema acusatório 

privado para o modelo acusatório atual, surgiu a figura do Ministério Público como 

órgão responsável por iniciar a ação penal, retirando do juiz a função de investigador e 

acusador, contribuindo para uma atuação imparcial deste.  

No Brasil, a origem do Ministério Público sofreu influências do direito 

português. Como destaca Paulo Rangel:  

as "Ordenações Afonsinas" (1446), que, embora sem referências ao 

Ministério Público, foi de suma importância, pois serviu de base para o 

nascimento do ordenamento jurídico brasileiro; as "Ordenações Manuelinas" 

(1521), que pela primeira vez fez referência ao promotor de justiça, e as 

"Ordenações Filipinas" (1603), onde encontrávamos a figura do "Promotor de 

Justiça da Casa de Suplicação", que tinham a função de requerer diligências, 

formar libelos contra presos,que seriam acusados pela justiça na Casa de 

Suplicação. 28 

 

No Brasil Colônia, foram criadas as funções de “Procuradores da Coroa”, em 

que os agentes, assim denominados, desempenhavam funções semelhantes às, 

atualmente, exercidas pelo promotor, mas sem possuir qualquer garantia e autonomia. 

No Brasil Império, mais precisamente na Constituição de 1824, foi conferido ao 

“Procurador da Coroa” o papel de acusação na esfera criminal. Assim, apesar de já 

existente, a instituição do Ministério Público sofreu diversas evoluções, se aproximando 

bastante dos moldes atuais, durante o período da República. Contudo, somente adquiriu 

sua devida importância, com a instituição de garantias, princípios institucionais e 

autonomia funcional com a Constituição Federal de 1988
29

. 

                                                             
27 FILHO, João Francisco Sawwen. Ministério Público Brasileiro e o Estado Democrático de Direito. Rio 

de Janeiro: Editora Renovar, ano 1999, p. 38.  
28 RANGEL, Paulo. Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público. 2ª edição. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2005, p. 124.  
29

 PRAZERES, Olga Maria; FERNANDES, Luis Felix Bogea. Investigação criminal: (in) competência 

do Ministério Público. Disponível em http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10751, acesso em 17/05/13. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10751
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10751


24 
 

3.2. O Ministério Público na Constituição Federal de 1988 

Como já vimos, no Brasil, o modelo de sistema processual penal 

essencialmente acusatório só foi definido na Constituição Federal de 1988. Assim, foi a 

partir desse marco que houve a definição das funções do Ministério Público, de seus 

princípios e estrutura organizacional. Desta forma,  

(...) seja em razão de todo o movimento desencadeado pela classe (membros 

do Ministério Público estadual e federal) (...), ou talvez apenas porque, sendo 

a Carta Constitucional de 1988 destinada à implantação entre nós de um 

regime democrático que era, no momento histórico de sua promulgação, o 

principal anseio de uma nação recém-saída de um longo período de 
autoritarismo e o fato de o Ministério Público ser um dos mecanismos mais 

eficientes de preservação das liberdades democráticas nas democracias 

nascentes, o fato é que o Constituinte de 1987/88 reconheceu à Instituição 

uma importância e independência jamais cogitadas nos anteriores sistemas 

constitucionais brasileiros. 
30

 

 

Outro ponto importante que merece destaque é acerca da atual posição do 

Ministério Público na estrutura do Estado. Divergentes são as opiniões sobre o assunto, 

já que, para um grupo de doutrinadores e pesquisadores, o Ministério Público configura 

o que chamam de um ‘quarto poder’, sendo este criado a partir das eminentes 

transformações sociais, ocasionando a “adaptação” da organização tripartite de 

Montesquieu. Vale dizer:  

Se Montesquieu tivesse escrito hoje o Espírito das Leis, por certo não seria 
tríplice, mas quádrupla, a divisão de poderes. Ao órgão que legisla, ao que 

executa, ao que julga, um outro acrescentaria ele: o que defende a sociedade e 

a lei - perante a Justiça, parta a ofensa de onde partir, isto é, dos indivíduos 

ou dos próprios poderes do Estado. 31 

 

Consoante seguidores desse posicionamento, faz-se necessário o 

reconhecimento do Ministério Público como quarto poder, por ser um órgão 

constitucional independente, nos moldes de instituição autônoma, com capacidade 

própria de decisão, ou com a capacidade de decidir mediante juízos ou critérios de sua 

própria escolha, excluindo-se a obrigação de observar ordens, instruções, injunções ou 

avisos de autoridades estranhas ao quadro institucional. Por tais motivos, o Ministério 

                                                             
30

 FILHO, João Francisco Sawwen. Ministério Público Brasileiro e o Estado democrático de direito. Rio 

de Janeiro: Editora Renovar, 1999, p. 188. 
31

 VALLADÃO, Alfredo. O Ministério Público no Tribunal de Contas. Apud. MARQUES, J. B. de 

Azevedo. Direito e Democracia - O Papel do Ministério Público. São Paulo: Editora Cortez, 1984, p. 10-

11.  
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Público configuraria um novo poder, identificado, segundo a doutrina, como “poder 

fiscalizador”, já que a instituição atua na defesa da sociedade, garantindo o efetivo 

cumprimento das leis. 
32

  

Noutro giro, outros doutrinadores argumentam no sentido de que não há 

possibilidade da criação de um novo poder, defendendo que isso só seria possível, 

mediante criação de novo diploma constitucional, por meio da escolha do constituinte 

originário. Defendem, assim, que o Ministério Público integra a estrutura do Poder 

Executivo, mantendo, contudo, suas peculiaridades (como autonomia financeira e 

institucional). Nas palavras do autor André Nicolitt,  

O Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Também não é um 

quarto poder, ao lado do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Integra a 

estrutura do Poder Executivo, tendo sido considerado pela Constituição uma 

função essencial à justiça (art. 127 da CRF/1988). 33  

 

 Nesse aspecto, os adeptos dessa corrente ressaltam que o Ministério Público 

também não deve ser considerado parte integrante do Poder Judiciário, já que a própria 

Carta Republicana de 1988 não o inseriu na estrutura do judiciário elencada em seu 

artigo 92
34

. Pertinentes alguns trechos da opinião emitida pelo autor João Lopes, o qual 

é adepto da ideia de que o Ministério Público faz parte do Poder Executivo:  

Obrigatoriamente há de se indagar: trata-se legalmente de um Quarto 

Poder?(...) Por outro lado, se a afirmação é lastreada no fato de que o 
Ministério Público está inserido no Capítulo III do Texto Constitucional, 

destinado ao Poder Judiciário, sem integrar a sua estrutura organizacional ou 

porque o MP figura como “Função Essencial à Justiça”, assegurando-lhe o 

                                                             
32 RODRIGUES, João Gaspar. Posicionamento do Ministério Público. Disponível em 

http://jus.com.br/revista/texto/269/posicionamento-do-ministerio-publico#ixzz2SF4HZASU, acesso em 

03/05/13. 
33 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2012, p. 

222. 
34 “Art. 92.  São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I-A o Conselho Nacional de Justiça; 

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na 

Capital Federal.  

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território 

nacional.” 

 

http://jus.com.br/revista/texto/269/posicionamento-do-ministerio-publico#ixzz2SF4HZASU
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artigo 127, § 2º “autonomia funcional e administrativa”, haverá que se 

admitir, por via de consequência, um Quinto e Sexto Poderes, constituídos 

pela Defensoria e Advocacia Públicas, a que se atribuem prerrogativas 

semelhantes, previstas no mesmo espaço sistematizado da  Lex Mater (Cap. 

III, Seções II e III, CR).35 

 

Oportuno registrar, ainda, o seguinte trecho do recente artigo publicado no site 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual a Ministra Maria Isabel Gallotti entende 

que:  

Nem Judiciário, nem Executivo. O Ministério Público (MP) é definido na 
Constituição como um órgão que exerce função essencial à Justiça. 

O Parquet – como a instituição também é conhecida – atua na fiscalização da 

legalidade, na defesa do interesse público e dos direitos difusos do conjunto 

da sociedade, como os direitos ambientais e de consumidores; 

na promoção das ações penais, na defesa dos menores e em muitas outras 

áreas.36 

 

No referido artigo, a Ministra destaca também que a instituição não deve ser 

classificada como um quarto poder, pois “O Ministério Público exerce papel singular, 

porque tem de ser imparcial e ter postura equidistante entre a magistratura e a 

advocacia. Ele seria advogado da sociedade, pois não cuida de interesses particulares de 

indivíduos”.
37

 

Destarte, compartilhamos da tese de que o Ministério Público deve ser visto 

como uma instituição autônoma. Mas quando dizemos “autônoma”, compartilhamos o 

pensamento que o coloca como órgão extrínseco aos Poderes Executivo e Judiciário, e 

sem, contudo, elevá-lo à categoria de quarto poder (já que esta nem mesmo encontra 

amparo constitucional
38

). Assim, acreditamos que o Ministério Público nada mais é do 

que uma instituição estatal independente, organizada e “permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

                                                             
35 LOPES, João. Artigo: O Ministério Público e o quarto poder. Disponível em 

http://jus.com.br/revista/texto/23730/o-ministerio-publico-e-o-quarto-poder#ixzz2SFdFpFy7, acesso em 

03/05/13.  
36

 GALLOTTI, Maria Isabel. STJ e Ministério Público, uma parceria pela Justiça. Publicado em 

26/02/2012. Disponível em 

http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=104831, acesso em 

03/05/2013. 
37

 GALLOTTI, Maria Isabel. Ob. cit.  
38

 Oportuno ressaltar o art. 2º da Magna Carta de 1988:  

“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário.” 

http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=104831
http://jus.com.br/revista/texto/23730/o-ministerio-publico-e-o-quarto-poder#ixzz2SFdFpFy7
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democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, conforme preceitua o 

artigo 127, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil.   

 

3.3. O Ministério Público na relação processual penal 

Outra questão que é alvo de discussão no campo doutrinário é aquela em que se 

busca definir a posição do Ministério Público no processo penal. Tal discussão ocorre 

em razão da dificuldade em definir se, no processo penal, o membro do Parquet atua 

como “parte sui generis” ou, ainda, “parte imparcial” ou “parte instrumental”. 

Compondo a corrente a qual defende que o Ministério Público atua no processo 

penal como espécie de “parte sui generis” está Vincenzo Manzini. Segundo o renomado 

autor italiano, o membro do Parquet não pode ser visto como parte material, uma vez 

que o direito de punir que promove pertence ao Estado. Com isso, sua qualidade de 

parte não se dá na mesma extensão que a de uma pessoa comum, já que, quando atua no 

processo penal, não possui interesse unilateral contraposto à parte contrária, nem 

mesmo age com interesses particulares no decorrer do processo
39

.  

  Noutro giro, há o grupo de doutrinadores que reconhecem a qualidade de 

parte material do Ministério Público
40

. Para esse grupo, não restam dúvidas que o 

membro do Parquet compõe a relação processual, ao lado do juiz e do réu, como um 

dos sujeitos do processo, pois atua na função de promover a ação penal pública, 

conforme previsão estabelecida na Carta Republicana de 1988
41

. E, mesmo nas ações 

penais privadas, o Ministério Público atua como parte, pois além de desempenhar o 

papel de fiscal da lei, é, também, o principal órgão encarregado de provocar a execução 

da sanção penal aplicada. Na verdade, temos que nas ações penais de natureza privada, 

o particular (titular legítimo da ação) atua como “substituto processual”, no sentido 

formal, já que a aplicação da lei penal é sempre estatal. 

                                                             
39 MANZINI, Vicenzo. Apud MAZZILLI, Hugo Nigro. A natureza das funções do Ministério Público e 

sua posição no processo penal. Disponível em http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/naturezamp.pdf, 

acesso em 01/05/13.  
40 Dentre os diversos autores que defendem tal posicionamento, foram objeto da pesquisa as obras dos 

autores Fernando da Costa Tourinho, Guilherme de Souza Nucci, Geraldo Prado e Diogo Malan, cujas 

referências bibliográficas constam no final desta monografia. 
29

 “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;(...)” 

http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/naturezamp.pdf
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  Entretanto, há divergências em estabelecer se a instituição atua como “parte 

instrumental” ou “imparcial”. De acordo com a corrente que defende que o Ministério 

Público atua como “parte instrumental” (ou parte formal), apesar de não ser possível 

negar que a instituição atua com certa imparcialidade (principalmente porque o 

Ministério Público não é obrigado a pedir a condenação quando entende pela inocência 

do réu; ou mesmo quando promove o pedido de arquivamento, desistindo de propor a 

ação, pela falta de provas suficientes, por exemplo), também não é possível afirmar que 

o Ministério público é parte imparcial, pois na maioria dos casos, atua com pretensão 

contraposta ao interesse do acusado, configurando o litígio. Assim, como esclarece 

Guilherme Nucci, que em sua explicação, faz referência ao autor Gustavo Badaró: 

Não tivesse o Ministério Público um interesse pessoal antagônico ao do 

acusado, não teria sentido afirmar que ele tem o ônus da prova, pois este é 

decorrência do próprio interesse. Parte desinteressada não deveria ter ônus 

algum. Assim, ontologicamente, é o Ministério Público parte parcial. Sua 

caracterização como imparcial não tem outra finalidade senão “agregar uma 

maior credibilidade à tese acusatória – porque a acusação, de forma imparcial 

e desinteressada, concluiu pela culpa do acusado – em relação à posição 

defensiva – que postula a absolvição, porque sempre deverá defender o 

acusado, brandando por sua inocência, ainda que ele seja culpado”.
42

 (Grifo 

nosso) 

 

No mesmo sentido, caminham os autores Geraldo Prado e Diogo Malan que, 

explicam que a condição do Ministério público é de “parte diferenciada”, porém, 

SEMPRE parte:  

O Ministério Público é parte quando oferece a denúncia (subscrita pelo mais 

jovem promotor de Justiça ou pelo procurador-geral da República), quando 

requer o arquivamento do inquérito policial ou de outras peças de 

informação, quando apela da sentença, quando se pronuncia, positiva ou 

negativamente pela adoção de uma medida cautelar, quando impetra habeas 

corpus em favor de um cidadão (que poderá ser o próprio acusado), quando 

requer a absolvição do acusado etc. logicamente, para aceitarmos tal 
concepção, torna-se necessário superar o dogma manualesco das partes ex 

adverso, esquema muito afeito ao processo civil, mas que não pode ser 

transposto, sem mais, ao processo penal. 
43

 

 

Inobstante a tais entendimentos, há autores que se posicionam no sentido de 

que, no processo penal, o Ministério Público exerce o papel de parte imparcial. Para 

                                                             
42 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 9ª Edição. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 551. 
43

 PRADO, Geraldo; MALAN, Diogo. Processo Penal e Democracia. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2009, p. 125. 
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essa corrente, a imparcialidade do membro do Parquet decorre da sua não vinculação ao 

pedido originário de condenação, ou seja, o Ministério Público deve agir, antes de tudo, 

de acordo com a justiça, não estando obrigado a sempre pleitear a condenação da parte 

contrária. Tanto é que essa imparcialidade vem sacramentada não só na Constituição 

Federal de 1988, como também no Código de Processo Penal, nos artigos 257 e 258
44

, 

principalmente quando prevê as hipóteses de impedimento e suspeição dos membros do 

Ministério Público. Conforme leciona Gustavo Badaró: 

O principal fundamento desta posição é a natureza do interesse do Ministério 

Público no processo penal. Afirma-se que o Ministério Público não tem um 

interesse unilateral contraposto ao interesse do acusado e nem mesmo um 
interesse próprio. O Ministério Público, enquanto órgão público, teria um 

interesse coligado com a função institucional que representa, e que não se 

reduz apenas à tutela do interesse de punir do Estado, mas principalmente, à 

correta aplicação da lei ao caso concreto.
45

 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, Bruno Calabrich, em seu artigo 

“Imparcialidade é atributo mais evidente do MP”, aduz que: 

Nesse sentido, a imparcialidade (ou isenção) é um atributo muito mais 

evidente no Ministério Público. São muito comuns os casos de absolvição 

pedidos pelo MP (no caso do mensalão, três acusados foram absolvidos a seu 

pedido) e mais comuns ainda os casos de arquivamento da investigação (...). 

Nos manuais de processo penal, costuma-se ensinar que o MP é uma “parte 

imparcial”, precisamente por não estar vinculado à obrigação de pedir a 

condenação custe o que custar. A figura do promotor como “acusador 

implacável” está superada há muito tempo. O que move o Ministério Público 

é a promoção da Justiça, seja para absolver, seja para condenar. 46 

 

Por fim, cumpre examinar, que há, ainda, autores que defendem o ultrapassado 

entendimento de que o Ministério Público não deve ser reconhecido como parte, mas 

                                                             
44

  “Art. 257.  Ao Ministério Público cabe: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). 

        I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código; e (Incluído 

pela Lei nº 11.719, de 2008). 

        II - fiscalizar a execução da lei. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 

 
        Art. 258.  Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou 
qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 

terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que Ihes for aplicável, as prescrições relativas à 

suspeição e aos impedimentos dos juízes.” 
45 BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual Penal – Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 

2008, p. 147. 
46

 CALABRICH, Bruno. Imparcialidade é atributo mais evidente no MP. Disponível em 

http://www.conjur.com.br/2013-abr-30/bruno-calabrich-imparcialidade-atributo-evidente-mp, acesso em 

01/05/13. 

http://www.conjur.com.br/2013-abr-30/bruno-calabrich-imparcialidade-atributo-evidente-mp,%20acesso%20em%2001/05/13
http://www.conjur.com.br/2013-abr-30/bruno-calabrich-imparcialidade-atributo-evidente-mp,%20acesso%20em%2001/05/13
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apenas como órgão da justiça. Nessa posição temos os doutrinadores Otto Mayer e 

Petrocelli. 
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 SCHOLZ, Leônidas Ribeiro. A atuação complementar do Ministério Público no processo penal. 

Disponível em 

http://www.scholz.adv.br/Images/Documento/FDF9721F0392457E95BD99C4BFEF3F4B.pdf, acesso em 

17/05/13.  

http://www.scholz.adv.br/Images/Documento/FDF9721F0392457E95BD99C4BFEF3F4B.pdf
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4. O ARQUIVAMENTO 

 

4.1. Considerações gerais 

Após o término das investigações, uma vez remetidos os autos do inquérito 

policial ou as peças de informação ao membro do Ministério Público
48

, este deverá agir 

de acordo com uma das seguintes opções:  

 Oferecer denúncia, caso existam indícios de autoria e materialidade do 

crime investigado; ou 

 Determinar o retorno do inquérito policial para a Delegacia, a fim de 

que sejam realizadas novas diligências importantes para o deslinde do 

caso (se se tratarem de peças de informação, encaminhar à autoridade 

policial requisitando a instauração de inquérito policial, com realização 

de diligências complementares que entender necessárias); 

 Requerer o arquivamento, quando houver as hipóteses previstas no 

artigo 395 do Código de Processo Penal, ou quando for caso de 

extinção da punibilidade, consoante o artigo 107 do Código Penal.  

Por ora, serão objeto deste capítulo, algumas questões relevantes acerca do ato 

de promoção do arquivamento pelo Ministério Público.  

 

4.2. Conceito e natureza jurídica 

Tendo em vista que o inquérito policial consiste em procedimento 

administrativo, convém, nesse momento, trazermos à baila a definição feita pelo autor 

Paulo Rangel: “O arquivamento, portanto, é o encerramento das investigações policiais. 

É o término da atividade administrativa do estado da persecução penal.” 
49

  

                                                             
48 Oportuno salientar que nesse caso, ocorrerá o mesmo com as peças de informação, as quais devem ser 

entendidas com “conjunto de documentos reunidos a título precário e informal, com vistas à apuração 

preliminar de fatos e adoção de medidas, dentre as atribuições do MP” (informação extraída do site: 

http://www.mp.rs.gov.br/temporalidade/glossario, acesso em 24/06/13). 
49

 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 

190. 

http://www.mp.rs.gov.br/temporalidade/glossario
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Entendendo o Ministério Público que o inquérito/peças de informação deve(m) 

ser arquivado(s), deverá formular o pedido de arquivamento, o qual será (ou não) 

homologado pelo juiz. Dessa forma, a doutrina, de modo geral, entende que a decisão de 

arquivamento possui natureza administrativa. 

Nessa perspectiva, a doutrina se divide a respeito da classificação desse ato 

administrativo. Para boa parte da doutrina, o arquivamento é ato administrativo de 

natureza complexa
50

, por meio do qual o Ministério Público pleiteia ao Magistrado que 

sejam arquivados os autos da investigação preliminar. Nesse sentido caminha Paulo 

Rangel: “Portanto, o ato administrativo de arquivamento do inquérito só se concretiza 

pela manifestação de vontade, sucessiva, do promotor de justiça e, depois, do juiz, 

fazendo surgir o chamado ato complexo. Esta é sua natureza jurídica”.
51

 

Noutro giro, em posição minoritária, existem doutrinadores que entendem que 

o arquivamento é ato meramente administrativo, ou seja, não pode ser caracterizado 

como ato complexo:  

Embora o arquivamento seja realizado pelo juiz, este não exerce atividade 

típica, ou seja, não está prestando jurisdição. Trata-se de decisão meramente 

administrativa. (...) Sustentam alguns que a decisão de arquivamento é 

subjetivamente complexa por ser resultante da decisão do Ministério Público 
na forma de manifestação (ou requerimento) e do juiz que, concordando com o 

Parquet, decide (ou homologa, para usar a terminologia do ECA). Entendemos 

que nem sempre a decisão de arquivamento dependerá da manifestação do 

Ministério Público. Por exemplo, quando o juiz entende pelo arquivamento em 

razão de o inquérito ter ultrapassado a duração razoável, assim o faz por força 

de sua função constitucional de tutor das garantias fundamentais, 

independentemente da manifestação do Parquet. 52 

 

4.3. Controle do arquivamento 

Como é cediço, a ação penal pública é regida por diversos princípios, dentre 

eles, merece destaque o princípio da obrigatoriedade. Assim, ao promotor, mesmo 

atuando como titular da ação penal pública, não lhe é permitido a deliberação exclusiva 

acerca do oferecimento de denúncia ou do arquivamento de determinado inquérito ou 

                                                             
50 De acordo com De Plácido e Silva, no Vocabulário Jurídico Conciso, 2ª edição, p. 79: “Ato Complexo. 

Assim se diz do ato jurídico que necessita de deliberação coletiva de interesse comum ou de negociação 

coletiva, na qual se manifestam as vontades, em harmonia, para o fim de ser construída uma sociedade 

ou se determinar qualquer medida em proveito dela.”  
51

 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 

192. 
52 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2012, p. 98. 
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peças de informação. Por isso, o Ministério Público, deve formular sua pretensão e 

submetê-la ao controle do Judiciário, por meio do juiz, que analisará a pertinência da 

denúncia oferecida (recebendo-a, se for o caso) ou do requerimento de arquivamento 

(homologando-o, se for o caso).  

Na hipótese de o membro do Parquet entender que o caso investigado no 

inquérito (ou nas peças de informação) não enseja ação penal pública, deverá formular 

requerimento de arquivamento dos autos, encaminhando-o ao juiz, que decidirá 

consoante previsão do artigo 28 do Código de Processo Penal: 

Art. 28.  Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, 

requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de 
informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, 

fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este 

oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para 

oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o 

juiz obrigado a atender. 

 

Nesse momento, o juiz irá se manifestar em dois sentidos:  

 Se entender em conformidade com o requerimento do Ministério 

Público, homologará o arquivamento dos autos, encerrando a questão 

(com isso, em algumas situações, o caso somente poderá ser reanalisado 

se surgirem notícia de prova nova, com base no artigo 18 do Código de 

Processo Penal; caso surjam novas provas, a ação penal poderá ser 

imediatamente iniciada, conforme previsão da súmula 524 do Supremo 

Tribunal Federal
53

); 

 Caso entenda de modo contrário ao pedido de arquivamento, o juiz 

deverá encaminhar o inquérito ou peças de informação ao Procurador-

Geral
54

, a quem caberá analisar a questão.  

                                                             
53

 “Art. 18.  Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de 

base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver 
notícia.” 

 

“Súmula 524. Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de 

justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.” 

 
54 Na esfera federal, o inquérito ou as peças de informação serão encaminhados às chamadas Câmaras de 

Coordenação e Revisão, compostas por membros do Ministério Público do último grau de carreira, sendo 

um indicado pelo Procurador-Geral e dois pelo Conselho Superior do Ministério Público (vide arts. 58 a 

62 da LC nº 75/1993). 
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Encaminhados os autos para deliberação do Procurador-Geral, a este caberá: 

 Caso entenda consoante o magistrado, deverá ele próprio oferecer a 

denúncia, ou designar outro promotor para oferecê-la; 

 Caso entenda consoante o promotor, poderá insistir no requerimento de 

arquivamento (sendo que, nessa hipótese, após o retorno dos autos para 

o juiz, este não terá outra alternativa a não ser acatar a decisão de 

arquivamento, homologando-a); 

 Determinar novas diligências, caso entenda que o requerimento de 

arquivamento restou prematuro.  

 

No que concerne ao primeiro ponto anteriormente exposto, extrai-se uma 

discussão interessante: após o encaminhamento dos autos para a deliberação do 

Procurador-Geral, caso este entenda pelo oferecimento da denúncia, e opte pela 

designação de outro promotor para que ofereça, em seu nome, a denúncia, estará o 

promotor designado obrigado a oferecê-la ou poderá se eximir de atuar, caso não 

concorde? 

Segundo uma parte da doutrina, pelo fato de o Procurador-Geral delegar sua 

atribuição a outro promotor, este deverá atuar em conformidade com o posicionamento 

do Procurador-Geral. Essa corrente encontra fundamento nos princípios da hierarquia e 

delegação. 

Para a grande maioria da doutrina, a exemplo dos professores Vicente Greco 
Filho, Fernando da Costa Tourinho Filho, Eduardo Espínola Filho, Julio 

Fabbrini Mirabete, Damásio Evangelista de Jesus, Edgard Magalhães 

Noronha, Hélio Bastos Tornaghi, e José Frederico Marques, não pode o 

Promotor designado pelo Procurador-Geral de Justiça recusar-se a oferecer a 

denúncia por este determinada em razão de um imperativo de hierarquia 

previsto em lei (Lei nº8.625/93, art. 10, inciso IX, d), bem como porque não 

há qualquer ofensa à consciência do Promotor, vez que o mesmo age por 

delegação do Chefe do Ministério Público.55
 

 

 

No mesmo sentido caminha o autor Guilherme de Souza Nucci: 

                                                             
55 VARJÃO DE AZEVEDO, Bernardo Montalvão. Arquivamento da investigação preliminar. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 7, n. 60, 1 nov. 2002. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/3538>, 

acesso em 24/05/13. 

 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2002
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/11/1
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/11/1
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2002
http://jus.com.br/revista/texto/3538/arquivamento-da-investigacao-preliminar
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Crendo, no entanto, que a razão se encontra com o magistrado, o Procurador-

Geral pode denunciar diretamente – o que não costuma fazer – ou designar 

outro promotor para oferecer, em seu nome, a denúncia – o que é mais 

comum. Trata-se de uma delegação, e por esse motivo, o promotor 

designado não poderá recusar-se a dar início à ação penal, sob pena de 

falta funcional. Ele age em nome do Procurador-Geral, razão por que não há 

recusa para deixar de ofertar denúncia. 56 (Grifo nosso) 

 

Não obstante a tal entendimento, em uma segunda corrente, que para nós é a 

mais adequada, estão os doutrinadores que defendem que o promotor designado não 

está vinculado a opinião do Procurador-Geral, em razão do princípio da independência 

funcional, garantido pela Magna Carta de 1988, conforme o artigo 127, §1º, grifo nosso: 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional. 

    

Como se observa, a Constituição Federal de 1988 além de tratar da garantia 

que preza pela autonomia do Ministério Público no desempenho de suas funções 

institucionais e jurídicas, igualmente assegura à sociedade uma imparcial e justa 

representatividade. 

No entanto, estando o membro do Ministério Público condicionado, 

impositivamente, a oferecer a denúncia, inviabilizado estará o exercício pleno de sua 

função, resultando em notório desrespeito ao princípio referido. Não haverá autonomia 

funcional, quando se estabelece obrigatoriedade. Se ao membro Ministério Público é 

deflagrada uma condição da qual não se pode recusar, coloca-se em risco a credibilidade 

jurídica, assim como a imparcialidade do Parquet, uma vez que este atua como 

representante dos interesses sociais e da ordem jurídica.  

Oportuno destacar as lições de Paulo Rangel: 

Nessa hipótese, entendemos hoje, à luz do garantismo penal, que o promotor 

de justiça designado (rectius = delegado)não está obrigado a oferecer 

denúncia em face do indiciado, se entender conforme seu colega que 

requereu o arquivamento. A lei infraconstitucional é clara: designar outro 

órgão do Ministério Público para oferecê-la, mas essa clareza não pode 

                                                             
56 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 9ª Edição. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 182. 
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afrontar a independência funcional assegurada na Constituição Federal. O 

cidadão tem a garantia de que nenhuma ingerência política ou perseguição 

pessoal poderá haver no desempenho das funções de um membro do 

Ministério Público, pois a independência é da sociedade e não da pessoa 

física do promotor de justiça. Assim, a manifestação livre de qualquer 

pressão pelo arquivamento dos autos do inquérito policial foi corroborada por 

outro órgão do Ministério Público, dando ao cidadão a certeza de que 

qualquer exercício da ação penal, naquela hipótese, é infundada.57  

 

Compartilhando desse posicionamento, temos, ainda, o autor André Nicolitt, 

que em seu livro “Manual de Processo Penal”, Editora Elsevier, faz uma ressalva no 

sentido de que, em nenhuma das correntes, caberá o questionamento a respeito da 

possibilidade do membro do Ministério Público indicado reapreciar a matéria já 

analisada pelo Procurador-Geral: 

Primeiramente, cabe dizer que a decisão sobre o oferecimento ou não da 

denúncia não pode ser mais questionada pelo membro do Ministério Público 

indicado, uma vez que a instância hierárquica superior já decidiu sobre o 
tema. (...) Repita-se que não se trata de o membro do Ministério Público 

novamente manifestar-se pelo arquivamento e repetir o reexame na forma do 

art. 28 do CPP. Aqui o membro do Parquet tão somente poderá se recusar a 

oferecer a denúncia, cabendo ao Procurador-Geral (ou à Câmara de Revisão 

no âmbito Federal) designar um outro membro do Ministério Público para 

tanto.58 

 

Ultrapassado esse aspecto, podemos perceber que, por todos os ângulos que se 

visualize a questão referente ao arquivamento, de um jeito ou de outro, caberá ao 

Ministério Público, titular da ação penal pública, “decidir” pelo arquivamento do 

inquérito ou das peças de informação, incumbindo ao juiz apenas consentir com o 

estabelecido (como vimos no caso em que o Procurador-Geral opina em conformidade 

com o promotor).   

 

4.4. A questão do arquivamento no Projeto de Lei nº 4.209/2001 

Tendo em vista as mudanças sociais que ocasionaram contradições entre 

algumas normas do Decreto-Lei nº 3.689 de 1941 (Código de Processo Penal vigente) 

                                                             
57

 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 

195. 
58

 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2012, p. 

100. 
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com a Constituição Federal de 1988, a qual estabelece o Estado democrático de direito, 

no início do ano de 2000, por iniciativa do Ministério da Justiça, criou-se uma 

Comissão de Reforma do Código de Processo Penal, composta por: Ada Pellegrini 

Grinover (Presidente), Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarance Fernandes, 

Luiz Flávio Gomes, Miguel Reale Júnior, Nilzardo Carneiro Leão, Petrônio Calmon 

Filho, Rogério Lauria Tucci, Sidnei Augustinho Beneti e Rui Stocco. Essa comissão se 

destinava exclusivamente aos assuntos referentes à investigação criminal.
59

  

Visando garantir uma investigação penal em conformidade com o sistema 

acusatório, e em total harmonia com as garantias e direitos fundamentais estabelecidos 

pelo Estado democrático de direito, a nova redação do artigo 28, prevista nos moldes no 

Projeto de Lei nº 4.209/2001
60

, afasta o juiz da fase das investigações, mantendo sua 

imparcialidade:  

Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, após a realização de todas as 

diligências cabíveis, convencer-se da inexistência de base razoável para o 
oferecimento de denúncia, promoverá, fundamentadamente, o 

arquivamento dos autos da investigação ou das peças de informação. 

§ 1º. Cópias da promoção de arquivamento e das principais peças dos autos 

serão por ele remetidas, no prazo de três dias, a órgão superior do 

Ministério Público, sendo intimados dessa providência, em igual prazo, 

mediante carta registrada, com aviso de retorno, o investigado ou indiciado e 

o ofendido, ou quem tenha qualidade para representá-lo. 

 § 2º. Se as cópias referidas no parágrafo anterior não forem encaminhadas no 

prazo estabelecido, o investigado, o indiciado ou o ofendido poderá solicitar 

a órgão superior do Ministério Público que as requisite. 

 § 3º. Até que, em sessão de órgão superior do Ministério Público, seja 

ratificada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão o 

investigado ou indiciado e o ofendido, ou quem tenha qualidade para 

representá-lo, apresentar razões escritas. 

 § 4º. A promoção de arquivamento, com ou sem razões dos interessados, 

será submetida a exame e deliberação de órgão superior do Ministério 

Público, na forma estabelecida em seu regimento. 

 § 5º. O relator da deliberação referida no parágrafo anterior poderá, quando o 

entender necessário, requisitar os autos originais, bem como a realização de 

quaisquer diligências reputadas indispensáveis. 

 § 6º. Ratificada a promoção, o órgão superior do Ministério Público 

ordenará a remessa dos autos ao juízo competente, para o arquivamento 
e declaração da cessação de eficácia das medidas cautelares eventualmente 
concedidas. 

                                                             
59 Informações extraídas do artigo: O Ministério Público e a Investigação Criminal ao Projeto de Novo 

Código de Processo Penal. Disponível em 

http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/1_2004/O%20Ministerio%20Publico%20e%20a%20Investigacao

%20Criminal.pdf, acesso em 28/05/13.  
60 Insta salientar que o PL nº 4.209/2001, em dezembro de 2008, foi encaminhado para análise e votação 

no Senado Federal, e atualmente, está na seguinte situação: “aguardando retorno na Mesa Diretora da 

Câmara dos Deputados”. Informações disponíveis no site: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=26559, acesso em 19/07/13. 

http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/1_2004/O%20Ministerio%20Publico%20e%20a%20Investigacao%20Criminal.pdf
http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/1_2004/O%20Ministerio%20Publico%20e%20a%20Investigacao%20Criminal.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=26559
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 § 7º. Se, ao invés de ratificar o arquivamento, concluir o órgão superior pela 

viabilidade da ação penal, designará outro representante do Ministério 

Público para oferecer a denúncia. (Grifo nosso) 

 

Conforme observa o jurista Sergio Demoro Hamilton, o referido projeto de lei 

acarretou mudanças significativas no atual modelo de investigação criminal: 

 Com efeito, ao regular a “Investigação Policial”, a disciplina do arquivamento 

sofre radical mudança. Examinando a inovação, tive a ocasião de aplaudi-la, 

salientando o acerto da medida consistente em afastar a figura do juiz da fase 

de investigação penal. A promoção de arquivamento passará a ser controlada 

por “órgão superior do Ministério Público” para homologação ou não da 

providência. Afasta-se, também, o Procurador-Geral como única autoridade a 

dar a palavra final em matéria de arquivamento, o que, sem dúvida, é solução 

mais técnica e salutar, quer sob o aspecto processual, quer sob o aspecto 
institucional. É certo que o Anteprojeto não define a composição do “órgão 

superior”, o que, talvez, não tenha sido boa opção. Faz-se mister destacar que o 

Anteprojeto, na verdade, adaptou ao processo penal o regime seguido, há longa 

data e com pleno sucesso, no arquivamento do inquérito civil cogitado na Lei 

de Ação Civil Pública (art. 9º da Lei 7347, de 24/07/85). 61 

 

Por fim, podemos concluir que, a aprovação do referido projeto de lei pelo 

Congresso Nacional contribuirá para que o vigente Código de Processo Penal (criado 

em 1941, sob a égide do regime ditatorial do Estado Novo, durante o governo de 

Getúlio Vargas) se aproxime, cada vez mais, do sistema acusatório estabelecido pela 

nossa democrática Constituição Republicana. Desta forma, a nova redação do artigo 28 

servirá, ainda, para corroborar o entendimento já sustentado por doutrinadores como 

André Nicolitt
62

 e Paulo Rangel
63

, os quais defendem a posição de sujeito ativo do 

Ministério Público no arquivamento, atuando como dominus litis. 
64

 

 

 

 

 

                                                             
61 HAMILTON, Sergio Demoro. Alguns pespontos do art. 28 do Código de Processo Penal. Revista 
Eletrônica do CEAF. Porto Alegre - RS. Ministério Público do Estado do RS. Vol. 1, n. 1, out.  

2011/jan. 2012. Disponível em 

http://www.mp.rs.gov.br/areas/biblioteca/arquivos/revista/edicao_01/vol1no1art7.pdf, acesso em 

28/05/13.  
62

 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2012. 
63 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. 
 

http://www.mp.rs.gov.br/areas/biblioteca/arquivos/revista/edicao_01/vol1no1art7.pdf
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5. A (IM)POSSIBILIDADE DA VINCULAÇÃO DO JUIZ AO PEDIDO 

DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

5.1. Considerações iniciais 

Chegando ao cerne do presente trabalho, trataremos, agora, acerca da posição 

que o magistrado deve adotar diante do pedido de absolvição formulado pelo Ministério 

Público na fase de apresentação das alegações finais, nas ações penais públicas.  

Consoante previsão do artigo 385 do Código de Processo Penal: 

“Art. 385.  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.” 
65

 (grifo nosso) 

Sendo assim, algumas indagações mostram-se pertinentes para elucidação do 

caso em tela, a saber: tendo em vista o sistema acusatório, adotado pela Constituição 

Federal vigente, pode o juiz condenar, mesmo quando o “órgão acusador” entende ser 

cabível e pugna pela absolvição do acusado? Quais são os efeitos de tal pedido? O 

dispositivo do artigo 385 do CPP, realmente, foi recepcionado pela atual Constituição 

Federal? Poderá, ainda, o juiz reconhecer agravantes não discutidas durante a instrução 

processual? Essa prerrogativa vai de encontro aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa? Essas e outras importantes indagações serão tratadas nos tópicos que seguem. 

 

5.2. Os efeitos processuais penais produzidos pelo pedido de absolvição 

formulado pelo Ministério Público  

Como já vimos, embora o Ministério Público exerça, no processo penal, o 

papel de órgão acusador, poderá haver determinados casos, em que o membro do 

Parquet entenda pela absolvição do acusado. Sendo assim, desde que a Carta 

Republicana de 1988 adotou o sistema acusatório na persecução penal, debate-se na 

doutrina jurídica a questão a respeito dos efeitos processuais gerados pelo pleito 

                                                             
65

 Extraído do site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm, acesso em 

06/06/13.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
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absolutório formulado pelo Ministério Público: opinativo/sugestivo ou de 

retirada/esvaziamento? 

Conforme explicam os autores Pedro Ivo de Sousa e Mariana Machado Santos 

Sousa
66

, parte da doutrina e da jurisprudência
67

 entendem que a acusação separada da 

função julgadora ocorre apenas até o momento do oferecimento da denúncia, que inicia 

a ação penal pública, ficando o magistrado, a partir de então, incumbido de buscar a 

verdade real, ultrapassando até mesmo um juízo absolutório formulado pela parte 

acusadora. Deste modo, após o oferecimento da denúncia, as manifestações ministeriais 

teriam efeito meramente sugestivo. 

Por oportuno, segue o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal 

Federal:  

                                                             
66 SOUSA, Pedro Ivo; SOUSA, Mariana Machado Santos. (Im)Possibilidade de condenação judicial 

diante do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público: uma análise crítica do julgamento 

proferido pelo STF no HC 82.844/Rj. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2677.pdf, p. 1862, acesso 

em 05/04/2013. 
67 Nesse sentido, segue o recente Agravo Regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça, com o 

seguinte teor: 

  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 241 DO ECA. CONDENAÇÃOPAUTADA 

EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE,NA PRESENTE VIA 

RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO 

FORMULADO PELO PARQUET. NÃO VINCULAÇÃO DOMAGISTRADO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA 

DO ART. 385 DO CPP. AGRAVOREGIMENTAL IMPROVIDO.241ECA7385CPP1. O simples reexame 

de provas é inviável na via do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. O pedido de absolvição do 

denunciante não vincula o julgador, que tem liberdade de decidir de acordo com seu livre 

convencimento. 3. Agravo regimental improvido. 
(1358590 SC 2012/0267135-2, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/PR), data de julgamento: 23/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação: 

DJe 26/04/2013) . Grifo nosso.  

 

E, ainda, o recurso de apelação interposto junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 

 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP - CRIME DE 

DANO -REPRESENTAÇÃO - AÇÃO PENAL PRIVADA - INTERNAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 385 CPP. I. O ART. 385 DO CPP NÃO 

CONTRARIA DISPOSITIVO OU PRINCÍPIO ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DANO. II. NÃO ESTÁ O 

MAGISTRADO VINCULADO A PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO EM ALEGAÇÕES FINAIS 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVE PREVALECER A ÍNTIMA CONVICÇÃO DO JUIZ SOBRE 

O MÉRITO DA CAUSA. III. CONFIGURA REPRESENTAÇÃO O ANIMUS DE VER PUNIDO O 

RESPONSÁVEL PELO DANO. IV. A INTERNAÇÃO, POR PRAZO INDETERMINADO NÃO SUPERIOR 

A TRÊS ANOS, É ADEQUADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO REPRESENTADO. V. APELO 

IMPROVIDO. 385 CPP. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

(17720720118070013 DF 0001772-07.2011.807.0013, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de 

Julgamento: 12/01/2012, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/01/2012, DJ-e Pág. 185). Grifo 

nosso.  

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2677.pdf
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EMENTA: HABEAS CORPUS. INCÊNDIO DOLOSO. DOIS LAUDOS 

PERICIAIS. ABSOLVIÇÃO NA 1ª INSTÂNCIA E CONDENAÇÃO NA 2ª 

INSTÂNCIA. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. 

A apresentação de dois laudos periciais - um realizado logo após o incêndio 

por perito experiente e renomado na região, outro realizado dias após o 

ocorrido por perito vindo da capital do Estado – com conclusões totalmente 

divergentes, demonstra séria dúvida para a comprovação irrestrita da 

intencionalidade do incêndio. Justificam ainda a concessão da ordem 

elementos como: a) o Ministério Público de 1º grau ter sugerido a 

absolvição do réu, sugestão acompanhada pelo juízo criminal; b) a 

segunda perícia – que concluía pelo incêndio doloso – ter sido elaborado dias 
depois do evento; e c) a dúvida do Ministério Público acerca da idoneidade 

do perito que formalizou o segundo laudo. A configuração dessas sérias 

incertezas demonstra falta de base sólida para a condenação do paciente. 

Habeas corpus deferido. (HC 82844, Relator(a):  Min. NELSON JOBIM, 

Segunda Turma, julgado em 04/05/2004, DJ 28-05-2004 PP-00063 EMENT 

VOL-02153-04 PP-00711).68 Grifo nosso 

 

Registre-se que, para os adeptos desse posicionamento, caso o magistrado 

estivesse vinculado ao pedido do Ministério Público, este passaria a concentrar as 

funções de acusação e julgamento, incompatível com o sistema acusatório. Ademais, 

afirmam, ainda, que tanto o promotor quanto o juiz são dotados de independência 

funcional, não estando um vinculado à decisão do outro.  

Noutro giro, há também o entendimento de que o pedido de absolvição deveria 

vincular o juiz. Conforme os adeptos desse posicionamento, ao pleitear pela absolvição 

do réu: 

O Ministério Público estaria retirando totalmente a acusação contra o mesmo, 

esvaziando a própria pretensão acusatória no processo, que é o seu objeto 

principal. Este ato processual praticado pelo Ministério Público teria uma 

natureza de retirada/esvaziamento da própria acusação, tornando o processo, 

desde então, carente de seu objeto principal. Desta forma, com a retirada da 

pretensão acusatória pelo Ministério, incumbe investigar a possibilidade do 

julgador emitir decisão condenatória em desfavor do acusado, pois estaria 
assumindo, sozinho e ao mesmo tempo, as funções acusadora e julgadora 

sobre os fatos descritos na ação acusatória inicial, tornando totalmente 

dispensável a ação e o processo penal.69 

 

                                                             
68 Disponível em  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2882844%2ENUME%2E+OU+

82844%2EACMS%2E%29%28SEGUNDA%2ESESS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.

com/knm4s96, acesso em 21/07/13.  
69 SOUSA, Pedro Ivo; SOUSA, Mariana Machado Santos. (Im)Possibilidade de condenação judicial 

diante do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público: uma análise crítica do julgamento 

proferido pelo STF no HC 82.844/Rj. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2677.pdf, acesso em 

05/04/2013.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2882844%2ENUME%2E+OU+82844%2EACMS%2E%29%28SEGUNDA%2ESESS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/knm4s96
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2882844%2ENUME%2E+OU+82844%2EACMS%2E%29%28SEGUNDA%2ESESS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/knm4s96
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2882844%2ENUME%2E+OU+82844%2EACMS%2E%29%28SEGUNDA%2ESESS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/knm4s96
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2677.pdf
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Conforme versa a doutrina mais acertada, a adoção do sistema acusatório pela 

Constituição Federal de 1988, não apenas contribuiu para a ruptura definitiva entre os 

órgãos de acusação e julgamento, como também estabeleceu limites para a atuação de 

cada um na persecução penal. Com efeito, verifica-se que o pedido absolutório 

formulado pelo Ministério Público possui caráter vinculativo, devendo “delimitar” a 

atuação do Magistrado, impedindo que este decida no sentido de agravar a situação 

jurídica do acusado, uma vez que a pretensão da parte contrária (Ministério Público) 

encontrar-se-ia esvaziada.   

 

5.3 O art. 385 do CPP teria sido recepcionado ou revogado pela Constituição 

Federal de 1988?  

Ultrapassado o debate acerca das divergências existentes sobre os efeitos 

processuais do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, passaremos a 

discutir se houve a recepção ou a revogação do artigo 385 do Código de Processo Penal.  

Em primeiro momento, entendemos pertinente traçar alguns esclarecimentos a 

cerca do princípio da correlação entre a imputação e sentença. Para Julio Fabbrini 

Mirabete, este princípio 

(...) representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, e 

qualquer distorção, sem observância dos dispositivos legais cabíveis, acarreta 

a nulidade da decisão.
70

  

 

Nesse sentido, completamos com os ensinamentos do autor Marcellus Polastri 

Lima: 

Conforme já salientamos, a promoção da ação penal pública é privativa do 

Ministério Público, de acordo com norma constitucional (art. 129, I, da CF) 

e, assim, deve o juiz se ater às infrações penais descritas na denúncia ao 

sentenciar, não podendo “agir de ofício”, condenando o réu por outros delitos 

ou contravenções não narradas na inicial, seja reconhecendo fato totalmente 
fora desta peça (julgamento extra petita) ou além daquele imputado (ultra 

petita), ou mesmo agravando a imputação contida na exordial (in pejus). 71 

 

                                                             
70 MIRABETE, Julio Fabbrini Mirabete. Processo Penal. 8ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 1998, p. 

383.  
71 LIMA. Marcellus Polastri. Manual de Processo Penal. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 

2009, p. 881.  
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Passado esse breve esclarecimento, e retomando o foco do presente estudo, 

impõe-se uma reflexão a respeito da recepção ou não da norma processual disposta no 

artigo 385 do Código de Processo Penal pela Magna Carta vigente. Como já debatido 

neste trabalho, o judiciário brasileiro encontra-se pautado em consonância com as 

normas presentes no Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689), elaboradas no 

ano de 1941, no contexto histórico da ditadura do Estado Novo, governo de Getúlio 

Vargas. Destarte, tendo em vista as transformações sociais, sobretudo a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que marcou a era do Estado democrático de direito, 

verifica-se que inúmeros artigos do referido diploma processual encontram-se 

defasados, não condizentes com a realidade atual.  

Nessa perspectiva, surgiram, tanto no campo doutrinário quanto no 

jurisprudencial, algumas correntes de pensamentos a respeito da recepção ou não do 

artigo 385 do Código de Processo Penal (CPP) pela atual Constituição Federal, que 

serão escopo do presente tópico. 

Compondo a 1ª corrente, encontramos doutrinadores (como será indicado 

adiante) que defendem que o artigo 385 do CPP foi perfeitamente recepcionado pela 

Constituição, e, consequentemente, integralmente em vigor, não estando o magistrado 

vinculado à opinião do Ministério Público. Para essa corrente, é permitido também que 

o juiz aplique agravante não descrita na denúncia, de acordo com a redação da parte 

final do referido artigo.  

Sobre o tema, pertinente trazer à baila as lições de Guilherme Nucci: 

Do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, 

demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, 

outra não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, 

cuidamos da ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da 

indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo 

que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em 

sentido diverso (art. 385, CPP). (...) Há possibilidade legal do 

reconhecimento de agravantes pelo juiz, ainda que atue de ofício, uma vez 
que elas são causas legais e genéricas de aumento da pena, não pertencentes 

ao tipo penal, razão pela qual não necessitam fazer parte da imputação. São 

de conhecimento das partes, que, desejando, podem, de antemão, sustentar a 

existência de algumas delas ou rechaçá-las todas. O fato é que o magistrado 

não está vinculado a um pedido da acusação para reconhecê-las. 72  

 

                                                             
72 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 9ª edição. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 669. 



44 
 

Por fim, o mesmo autor completa argumentando que: 

Se o juiz pode mais, que é aplicar as circunstâncias judiciais, onde existe um 

poder criativo de larga extensão (exemplos: O que é personalidade? O que 

poderia ser considerado – para o bem e para o mal – a respeito da conduta 

social do acusado? Qual comportamento da vítima interessaria à aplicação da 

pena? São todos elementos abertos constantes do art. 59 do Código Penal, 

dentre outros), é natural que possa o menos, isto é, aplicar expressas causas 

agravantes, bem descritas na lei penal. 
73

 

 

Nesse sentido, colacionamos os julgados da quinta turma do Superior Tribunal 

de Justiça 
74

, da quarta e da segunda câmara criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro
75

:  

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO 

PUDOR. TESE DE INOCÊNCIA QUANTO À PRÁTICA DOS DELITOS. 

VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADEDE EXAME APROFUNDADO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃOPELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO JUIZ E PELO 

TRIBUNAL A QUO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO 

CPP.385CPP1. O exame da tese de falta de provas, com vistas à absolvição 

do Paciente, consubstanciada na sua inocência quanto ao delito pelo qual foi 
condenado em primeira e segunda instâncias, demanda, inevitavelmente, 

profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, o que, como é 

sabido, não se coaduna com a via estreitado writ, sobretudo se a instância 

ordinária, soberana na análise fático-probatória, restou convicta sobre a 

existência do crime e sua respectiva autoria2. O fato de o Ministério 

Público manifestar-se pela absolvição do réu, nas alegações finais e nas 

contrarrazões de apelação, nãovincula o julgador, por força do princípio 

do livre convencimento motivado, nos termos do art. 385 do Código de 

Processo Penal. 3. Ordem denegada. 385 Código de Processo Penal. (229331 

SP 2011/0310013-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

27/03/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2012). 
Grifo nosso. 

 

 

ABSOLVICAO REQUERIDA PELO M.P.  
NAO SUBORDINACAO DO JUIZ A QUALQUER PEDIDO 

PRINCIPIO DA INTIMA CONVICCAO 

CONDENACAO MANTIDA 

APELAÇÓES CRIMINAIS. O réu interpôs recurso buscando a absolvição: 

alega fragilidade probatória. O representante do MP busca, em sede 

recursal, ver vitorioso o entendimento segundo o qual, se o órgão de 

acusação opina pela absolvição, tal manifestação vincula o Magistrado. 

Prova robusta a respaldar o decreto condenatório proferido. Desimportante a 

                                                             
73 NUCCI, Guilherme de Souza. Ob. cit., p. 670. 
74 Disponível em 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&data=%40DTDE+%3E%3D+

20120327+e+%40DTDE+%3C%3D+20120327&livre=%28%22LAURITA+VAZ%22%29.min.&proces

so=201103100138&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO, acesso em 09/06/13.  
75 Disponível em http://www.tjrj.jus.br, acesso em 09/06/13. 
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não apreensão da arma (fuzil) com a qual o recorrente efetuara disparos 

contra policiais militares que o reconheceram. Quanto à pretensão 

deduzida pela representante do parquet, não merece acolhida. Art. 385 

do CPP: possibilidade do Juiz condenar o réu, mesmo ante pedido 

absolutório formulado pelo representante do MP. Se a acusação oficial 

requer a absolvição daquele que o mesmo MP denunciara, não há para o 

julgador a vinculação a esse pedido. A uma porque a sentença representa 

a íntima convicção do juiz quanto ao mérito da causa, não se 

subordinando a qualquer pedido. A duas, porque em vigor o Princípio 

da Indisponibilidade na persecução penal, em se tratando de ação penal 

pública. Sem falar que, a adotar-se tão equivocado entendimento, o 

julgador da causa seria o Ministério Público e não o Juiz. Reconhece-se a 

legitimidade do representante do MP interpor recurso em favor do réu 

cuja absolvição requereu. Não se invoque o Sistema Acusatório para 

justificar o entendimento de que há impedimento do Juiz condenar 

quando o representante do MP formula pedido de absolvição. Há 

separação entre órgão acusador, defensor e julgador, e cada qual exerce 

um papel, ocupa um espaço na relação processual. Daí porque, a meu 

entendimento, acatar-se o raciocínio trazido no recurso do Dr. Promotor 

de Justiça representaria o rompimento com o sistema vigente, até porque 

não detém o órgão acusador o poder de investigar (para isso há a Polícia 

Judiciária); e de julgar. Transformar-se-ia o Ministério Público em 

detentor de todos os papéis na sistemática processual. Mais: se o Juiz 

restasse adstrito ao pronunciamento do MP, quando postula a absolvição 

do réu, também assim restaria jungido ao pedido de arquivamento vindo 

do MP , o que, na prática corresponde a entender-se que também o art. 

28 do CPP não foi recepcionado pela atual Constituição Federal. Quem é 

obrigado a concordar com pedido absolutório, igualmente é obrigado a 

concordar com promoção de arquivamento de inquérito policial 

formulado pelo MP. Não se olvide que o Juiz, na sistemática processual, 

não é mero espectador ou convidado inerte. Ao revés seu compromisso é 

com a verdade real, incabível, por vida de consequência, invocar-se o art. 

130 do CPC, argumentando que o juiz estaria agindo de ofício ao não 

acatar a manifestação absolutória do MP. Daí, cabível sim a condenação 

do réu em favor de quem o MP formulada pedido de absolvição e, se não 

aceitar tal discordância, legitimado é para interpor recurso em favor do 

réu, como se viu nesses autos. A conta de tal entendimento, NEGO 

PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS (da acusação e da defesa). 

(TJRJ, Apelação nº 0012374-41.2008.8.19.0203, DES. GIZELDA LEITAO 

TEIXEIRA - Julgamento: 04/09/2012 - QUARTA CAMARA CRIMINAL). 

Grifo nosso. 

 

 

EMENTA AÇÃO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PENAL. 

PROCESSO PENAL. CRIMES DE QUADRILHA ARMADA E DE 
EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. (ARTS. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, 

E 158, § 1º, N/F 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). MILÍCIA. DECRETO 

DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE EM RAZÃO 

DA PRECARIEDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. ALEGADA 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA 

CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. O FATO DE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU REQUERER A 

ABSOLVIÇÃO DE UM DENUNCIADO NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A 

JUSTA CAUSA PARA A MANTENÇA DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, 

DESDE QUE FUNDAMENTADA A DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE 

VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PEDIDO MINISTERIAL. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, PRIMEIRA PARTE, E 385, AMBOS 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SISTEMA DO LIVRE 

CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECEPÇÃO PELA 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE 

RITOS. PRECEDENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA EM SITUAÇÃO 

CONCRETA CARACTERIZADORA DA NECESSIDADE DA 

CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A 

ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NOTÍCIA DE 

REPRESÁLIA À TESTEMUNHA. EVIDENTE PERICULOSIDADE DOS 

AGENTES. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE AVIZINHA. 

DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Consoante o decidido em sede de 

apreciação do pedido de liminar, a conclusão das alegações finais 

apresentadas pelo órgão ministerial em atuação no primeiro grau de 

jurisdição no sentido da ausência de prova segura para embasar a condenação 
do ora paciente não se mostra idônea, por si só, a repelir a justa causa para a 

manutenção de sua prisão, diante dos fundamentos expostos no decreto 

prisional, que traduzem a necessidade da medida. 2. Observe-se, no ponto, 

que, conforme a inteligência dos arts. 155, primeira parte, e 385, ambos 

do Diploma Processual Penal, o magistrado processante não está 

vinculado à manifestação ministerial. Doutrina e jurisprudência no 

mesmo sentido. 3. Embora o sistema acusatório atribua tal função 

exclusivamente ao Ministério Público, não se afigura razoável deduzir 

que o juiz figurará no processo como mero chancelador do entendimento 

ministerial, na medida em que vige na ordem processual pátria o sistema 

do livre convencimento motivado, pelo que o entendimento do Ministério 

Público não possui o condão de antecipar o julgamento da ação penal. 4. 

Dessa forma, ao contrário do que sustentam os impetrantes, tenho que o 

art. 385 do Código de Ritos foi devidamente recepcionado pela 

Constituição Federal. Precedentes dos Tribunais Superiores. 5. Não há 

que se cogitar de fundamentação genérica, considerando-se que o decreto 

prisional está embasado em situação concreta, havendo expressa menção à 

existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, com 

vistas à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e ao resguardo 

da instrução criminal. 6. Evidenciado o fumus comissi delicti, verifica-se, 

também, o periculum libertatis consubstanciado na elevada periculosidade 

dos denunciados, sobretudo na vulnerabilidade em que se encontra o poder 
legalmente constituído nas regiões em que um verdadeiro poder paralelo foi 

imposto pela organização criminosa da qual o ora paciente é suposto 

integrante. 7. Ressalte-se que, os elementos que integram tal organização 

são, em sua maioria, policiais militares, assim como o ora paciente, que 

executam atividades criminosas variadas e gravíssimas, impondo seus 

poderes e causando grande temor nas regiões sob seu domínio. 8. Ademais, 

no caso concreto, se afigura bastante provável que o paciente, em liberdade, 

colocaria em risco a instrução criminal, seja intimidando testemunhas, seja 

destruindo ou ocultando provas, o que se dessume da própria atividade 

desenvolvida pela organização criminosa, cabendo destacar que a decisão 

combatida dá conta de que uma das testemunhas afirmou que foi torturado 

pela quadrilha em razão de haver concedido uma entrevista a um veículo de 
comunicação, quando foram tornadas públicas a invasão da milícia e a 

cobrança de taxas. 9. Por fim, é de se observar que os autos principais 

estão conclusos para sentença desde o dia 09.01.2012, avizinhando-se, 

portanto, a prestação jurisdicional. (TJRJ, HC nº 0066181-

95.2011.8.19.0000, DES. JOSE MUINOS PINEIRO FILHO - Julgamento: 

06/03/2012 - SEGUNDA CAMARA CRIMINAL). Grifo nosso. 

 

No campo doutrinário, sobreleva a lição do professor Ronaldo Batista Pinto 

que, ao listar os motivos pelos quais o artigo 385 do Código de Processo Penal foi 

recepcionado pela atual constituição, escreve que: 
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           A um, pois a sentença deve representar a íntima convicção do Juiz 

sobre o mérito da causa, não se subordinando a nenhum pedido anterior. 

E, a dois, por vigorar, em nosso processo penal, o principio da 

indisponibilidade, por meio do qual prevalece o interesse público na 

persecução penal nos crimes de ação penal pública. Fosse diferente, aliás, 

o julgador da causa não seria o juiz, mas sim o Ministério Público, a cujo 

pedido de absolvição estaria vinculado aquele primeiro.  Tal faculdade 

concedida ao Juiz, porém, reforça, de outro lado, o entendimento segundo o 

qual pode o parquet recorrer em favor do réu do qual a absolvição foi pedida. 

Invocar-se o sistema acusatório como fator impeditivo para que o juiz 

condene frente a um pedido de absolvição, parece absolutamente equivocado. 
Afinal, se há evidente separação entre acusador, defensor e julgador, cada um 

ocupando um compartimento estanque na relação processual, aí sim há de se 

admitir a condenação mesmo com anterior pedido de absolvição. 76 Grifo 

nosso.  

 

Roborando a questão ora debatida, colacionamos a opinião do doutrinador 

Eugênio Pacelli:  

E mais: ainda que o Ministério Público, em alegações finais, requeira a 

absolvição do acusado (art. 385, CPP), o juiz pode proferir sentença 

condenatória. Eis aqui regra expressa quanto à não-exclusividade da 

imposição de resposta penal em mãos do autor da ação, no horizonte de um 

Direito Penal de ultima ratio, destinado à proteção de direitos fundamentais. 

A opção de nossa legislação foi a adoção do princípio da obrigatoriedade ou 

da legalidade, segundo o qual o Ministério Público deve agir movido pela 

objetividade (critérios da lei). Pudesse ele retirar a acusação – se 

manifestando pela absolvição – não se conteria o juízo discricionariedade, 

com violação ao modelo escolhido (da obrigatoriedade da ação). 77 

 

De outra face, compondo a 2ª corrente, estão aqueles que entendem que apesar 

do juiz não estar vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, 

não deve ser permitido ao magistrado reconhecer agravantes que não constam na 

denúncia, uma vez que tal possibilidade não se sustenta diante do sistema acusatório e 

do princípio da inércia da jurisdição.  

De acordo com essa corrente, caberá ao juiz sentenciar em sentido diverso ao 

do pedido elaborado pelo Ministério Público, em virtude do princípio da correlação, já 

que a sentença deve estar “compatível” com a inicial acusatória e não com os pedidos 

do Parquet em sede de alegações finais. Entretanto, quanto à segunda parte do artigo 

385 do CPP, esta deve ser considerada inconstitucional
78

, pois o juiz, ao reconhecer 

                                                             
76 PINTO, Ronaldo Batista. Artigo: Pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público e 

possibilidade de condenação pelo Juiz. Disponível em www.mp.sp.gov.br, acesso em 09/04/13. 
77 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 15ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2011, p. 14. 
78 No presente trabalho, optamos por utilizar a classificação por meio de “correntes” elaborada pelo autor 

André Nicolitt, em seu Manual de Processo Penal, 3ª edição, Rio de Janeiro, da editora Elsevier, 2012. 

http://www.mp.sp.gov.br/
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agravantes não imputadas na denúncia, estará agravando a pena do acusado sem que tais 

fatos estejam imputados a ele.  Oportuno trazer ao debate a visão do autor Marcellus 

Polastri: 

Nenhuma quebra de regra existe no fato de o juiz poder condenar tendo o 

promotor pedido a absolvição em suas alegações finais, pois, como é 

intuitivo, a correlação é feita com a imputação da denúncia, e não com as 

alegações finais. Em relação ao reconhecimento das agravantes, a 
jurisprudência o vem admitindo, mas o dispositivo, mormente em vista do 

novo texto constitucional (art. 129, I) deve ser melhor interpretado, pois não 

há dúvida de que haverá aumento de pena sem imputação, desafiando, assim, 

aditamento à denúncia.  79 

 

 

Nesse sentido, ressaltam-se as palavras do jurista Gustavo Badaró: 

 
Se a imputação tem de trazer as circunstâncias do fato, por que poderia o juiz, 

na sentença, considerar uma circunstância agravante não mencionada na 

imputação, ou mesmo nos debates, pelas partes? Admitir que o juiz, na 

sentença, reconheça a existência de uma circunstância agravante, causando 

surpresa a ambas as partes, seria aceitar flagrante violação ao princípio do 

contraditório. (...) Admitir a aplicação pura e simples do art. 385, segunda 

parte, é fazer tabula rasa do princípio do contraditório e da ampla defesa.80  

 

 

E de Antonio Scarance Fernandes: 

 
O art. 385 do Código também exige nova interpretação. Não se pode mais 

entender que ele autoriza o juiz a aplicar pena mais grave em quaisquer 

circunstâncias, ainda quando o tema da desclassificação não tenha sido objeto 
de pronunciamento da acusação ou da defesa. Só não haverá ofensa ao 

devido processo penal se o juiz, com a desclassificação, atender pedido das 

partes, objeto de prévio contraditório. 81 

 

                                                                                                                                                                                   
Contudo, em pesar possa o renomado autor, ao diferenciar as correntes, fazer menção à 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 385 do CPP, optamos por fazer tal referência 

utilizando as expressões: “recepção” e “revogação” da aludida norma processual quanto à vigente 

Constituição Federal.  

Numa breve explicação, o professor Pedro Lenza ensina que:  

“(...) o fenômeno da recepção material só será admitido se houver expressa manifestação da nova 

Constituição; caso contrário, as normas da Constituição anterior, como visto, serão revogadas. (...) A 

revogação se concretiza com a simples manifestação do poder constituinte originário”. LENZA, Pedro. 

Direito Constitucional Esquematizado. 14ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 169. 
79 LIMA, Marcellus Polastri. Manual de Processo Penal. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 

2009, p. 893-894.  
80 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre a acusação e a sentença. São Paulo: 

Editora RT, 2000, p. 185. 
81 FERNANDES, Antonio Scarance. Teoria Geral do Procedimento e o Procedimento no Processo 

Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.174.  
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Como se nota, para os adeptos desse entendimento, o juiz, ao verificar a 

existência de circunstâncias agravantes não imputadas expressa ou implicitamente na 

peça inicial, deverá encaminhar os autos para o Ministério Público a fim de que este 

adite a denúncia, conforme o art. 384 do CPP, ou sentenciar sem agravar a pena do 

acusado, mas, de forma alguma, reconhecer agravantes sem aditamento.  

Em contrapartida, estamos com a 3ª corrente, a qual entende no sentido de que 

o art. 385 do CPP foi revogado
82

 em sua totalidade, principalmente em razão do sistema 

acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988, e da redação do art. 129, inciso I, 

da Magna Carta (que trata das funções institucionais do Ministério Público). 

Sendo assim, pedimos permissão para transcrever a opinião do renomado 

doutrinador Aury Lopes sobre o tema: 

O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e, sem o seu pleno 

exercício, não se abre a possibilidade de o Estado exercer o poder de punir, 

visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo estatal está 

condicionado à invocação feita pelo MP através do exercício da pretensão 

acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não-exercício da 

pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra 

alguém. (...) Portanto, viola o sistema acusatório constitucional a absurda 
regra prevista no art. 385 do CPP, que prevê a possibilidade de o Juiz 

condenar ainda que o Ministério Público peça a absolvição. Também 

representa uma clara violação do Princípio da Necessidade do Processo 

Penal, fazendo com que a punição não esteja legitimada pela prévia e integral 

acusação, ou melhor ainda, pleno exercício da pretensão acusatória. 83 

 

Destarte, quando o juiz condena o acusado num caso em que o Ministério 

Público pleiteou pela sua absolvição, estará agindo em contrariedade não só ao 

sistema acusatório, como também, ao princípio da necessidade, do contraditório e 

da ampla defesa e da imparcialidade. 

Nesse sentido leciona Geraldo Prado,  

Há violação da garantia do contraditório, pois esse direito fundamental é 

imperativo para validade da sentença. Como o juiz ‘não pode fundamentar 

sua decisão condenatória em provas ou argumentos que não tenham sido 

objeto de contraditório, é nula a sentença condenatória proferida quando 

                                                             
82

 Aqui, reportamos o leitor para a explicação contida na nota de rodapé 75. 
83 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, volume II. 4ª edição. 

Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 356. 
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a acusação opina pela absolvição. O fundamento da nulidade é a violação 

do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República’. 
84 

 

 

E adverte Nicolitt:  

A terceira corrente merece nossa adesão por prestigiar o sistema acusatório e 

a concepção constitucional de um juiz imparcial, devendo ser feita apenas 

uma ressalva. Não se deve imaginar que a opinião do Ministério Público 

vincula o juiz. Na verdade, a questão se coloca no fato de que não é aceitável, 

por ser incompatível com o sistema acusatório, o acolhimento da pretensão 

quando o próprio Parquet a reconhece infundada ou não provada. 85 

 

 

Oportuno observar que, muito embora a maioria da jurisprudência se posiciona 

de acordo com a disposição exata do art. 385 do CPP, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais já decidiu de modo contrário:  

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO 
DECRETADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO APRESENTADO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. VINCULAÇÃO DO 

JULGADOR. SISTEMA ACUSATÓRIO. 

I - Deve ser decretada a absolvição quando, em alegações finais do 

Ministério Público, houver pedido nesse sentido, pois, neste caso, haveria 

ausência de pretensão acusatória a ser eventualmente acolhida pelo 

julgador. 
II - O sistema acusatório sustenta-se no princípio dialético que rege um 

processo de sujeitos cujas funções são absolutamente distintas, a de 

julgamento, de acusação e a de defesa. O juiz, terceiro imparcial, é inerte 

diante da atuação acusatória, bem como se afasta da gestão das provas, 

que está a cargo das partes. O desenvolvimento da jurisdição depende da 

atuação do acusador, que a invoca, e só se realiza validade diante da 

atuação do defensor. 

III - Afirma-se que, se o juiz condena mesmo diante do pedido de 

absolvição elaborado pelo Ministério Público em alegações finais está, 

seguramente, atuando sem necessária provocação, portanto, 

confundindo-se com a figura do acusador, e ainda, decidindo sem o 

cumprimento do contraditório. 

IV - A vinculação do julgador ao pedido de absolvição feito em alegações 

finais pelo Ministério Público é decorrência do sistema acusatório, 

preservando a separação entre as funções, enquanto que a possibilidade 

de condenação mesmo diante do espaço vazio deixado pelo acusador, 

caracteriza o julgador inquisidor, cujo convencimento não está limitado 

pelo contraditório, ao contrário, é decididamente parcial ao ponto de 

substituir o órgão acusador, fazendo subsistir uma pretensão 

abandonada pelo Ministério Público.” (TJMG - 5.ª Câmara Criminal. - AP 

                                                             
84 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório, p. 116-117. Apud LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e 

sua conformidade constitucional, volume II. 4ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 357.  
85 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2012, p. 

528.  
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1987695-60.2008.8.13.0024 - Rel. Alexandre Victor de Carvalho - j. 

11.05.2010 - DJ 24.05.2010). Grifo nosso. 86 

 

 

 

Ressalta-se, por oportuno, que embora o posicionamento majoritário das 

câmaras criminais do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro seja no sentido de que 

houve a total recepção do art. 385 do CPP, importante papel exerce o Desembargador 

Nildson Araujo da Cruz, pois defende em seus julgados que o juiz deve estar vinculado 

ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, a saber:  

 

FALSO TESTEMUNHO 

CONDENACAO 

ABSOLVICAO REQUERIDA PELO M.P. 

IMPARCIALIDADE NO EXERCICIO DA JURISDICAO 

ABSOLVICAO 

FALSO TESTEMUNHO. DECISÃO CONDENATÓRIA, APESAR DE 

PLEITO MINISTERIAL NO SENTIDO DA ABSOLVIÇÃO. O SISTEMA 

ACUSATÓRIO E AMPLA DEFESA EM FACE DO DISPOSTO NO 

ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS 

INFRINGENTES PROVIDOS PARA ABSOLVER OS RECORRENTES. 

MAIORIA. Quando o Ministério Público pleiteia a absolvição do réu, 

resta esvaziada, à evidência, a atividade defensiva. Com efeito, em tal 

circunstância, a defesa técnica fica limitada a invocar generalidades, bem 

como os fundamentos das alegações finais do Ministério Público. Nem 

poderia ser diferente, porque se a defesa técnica se pusesse avaliar possíveis 

aspectos de risco, estaria, na verdade, assumindo postura acusatória, eis que 

passaria a despertar na consciência do julgador idéias condenatórias. Por isso, 

a acusação leal, objetiva e clara é um direito subjetivo do réu, eis que lhe 

permite - e só assim - o exercício de sua defesa. Por isso, sem acusação, não 

haverá defesa, pelo que, em consequência, o disposto no art. 385 do 

Código de Processo Penal não resiste diante do disposto nos arts. 129, I, e 

5º, LV, da Constituição Federal, aquele consagrador do sistema 

acusatório e este, da ampla defesa. Nem se diga que isto enfraquece a 

função jurisdicional. Ao contrário, a fortalece, tendo em vista que 

assegura a imparcialidade no exercício da jurisdição. Embargos providos 

para absolver os recorrentes, com a divergência de um julgador. (TJRJ, 

Embargos nº 0138570-85.2005.8.19.0001 (2009.054.00113), DES. 

NILDSON ARAUJO DA CRUZ - Julgamento: 07/04/2011 - QUINTA 

CAMARA CRIMINAL)87. Grifo nosso.  

 

 

No que tange às ações penais de competência do Tribunal do Júri, Rangel
88

 

explica que o júri também não estaria autorizado a condenar quando o Ministério 

Público, em plenário, pede a absolvição do acusado, cabendo ao juiz dissolver o 

                                                             
86 No mesmo sentido, encontra-se o RESE 1.0024.05.702576-9/001, Relator Desembargador Alexandre 

Victor de Carvalho, do TJMG, julgado em 13/10/2009. 
87

 Disponível em http://www.tjrj.jus.br, acesso em 22/06/13. 
88 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 

566.  

http://www.tjrj.jus.br/
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conselho de sentença e julgar improcedente o pedido requerido na denúncia e admitido 

na pronúncia.   

A afirmativa de que o júri é soberano não significa dizer que o conselho de 
sentença possa exercer a pretensão acusatória que pertence ao Ministério 

Público. Não podemos esquecer o óbvio: mesmo no júri, quem faz a acusação 

é o Ministério Público, e se ele retira a pretensão acusatória, requerendo a 

absolvição pelos motivos que expõe, e deve expor, para que a sociedade saiba 

os motivos pelos quais assim está agindo, não podem os jurados exercer essa 

pretensão e condenar. 89 

 

 

Visando enriquecer o debate, trazemos à baila as lições de Ruth Maria Chittó 

Gauer:  

Também não se pode admitir, por outro lado, que se presuma serem os 

Promotores de Justiça ou Procuradores da República despreparados, 

prevaricadores ou incapazes de levar a cabo a acusação, a ponto de justificar-

se a figura de um juiz-inquisidor que vai substituí-los no final do processo, 

para condenar sem acusação. Dessa forma, nos delitos de ação penal de 
iniciativa pública, o Estado realiza dois direito distintos (acusar e punir) 

através de dois órgãos diferentes (Ministério Público e Julgador). Essa 

duplicidade do Estado (como acusador e julgador) é uma imposição do 

sistema acusatório (separação das tarefas de acusar e julgar) e não encontra 

nenhum obstáculo nos princípios de Direito Público nem tampouco na lógica. 

É a mesma duplicidade que permite ao Estado aceitar as leis emanadas de si 

mesmo, executá-las e julgar a sua correta aplicação. 90 

 

Em última análise, entendemos que o argumento da busca da verdade real pelo 

magistrado (utilizado por aqueles que defendem a constitucionalidade do art. 385 do 

CPP) resta mitigado, vez que não se pode permitir que sua atuação ativa no processo 

cause prejuízos ao acusado, sob pena de provocar verdadeira agressão aos princípios da 

isonomia, do contraditório, da ampla defesa e, consequentemente, ao Estado 

democrático de direito. Assim, sua atuação só é admissível caso se restrinja a colher 

elementos que beneficiem tão somente o acusado, em conformidade com o princípio da 

presunção de inocência que vigora no nosso ordenamento jurídico. Isso porque, a 

Constituição Federal incumbiu a atividade acusatória ao Parquet, não cabendo ao 

magistrado exercer a função deste, ainda que de modo substitutivo ou supletivo.  

                                                             
89 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 

566.  
90 GAUER, Ruth Maria Chittó. Criminologia e Sistemas Jurídico-Penais Contemporâneos. 2ª edição. 

Porto Alegre: Editora Edipucrs, 2012, p. 254-255. 
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5.4. O art. 385 do Código de Processo Penal sob a ótica do PLS nº 156/2009 

Por fim, faremos uma breve análise das alterações trazidas pelo Projeto de Lei 

nº 156/2009, quanto à redação atual do art. 385 do CPP. O PLS nº 156/2009, o qual foi 

elaborado por uma comissão liderada pelo Ministro Hamilton Carvalhido, do Superior 

Tribunal de Justiça, foi votado e aprovado pelo Senado em dezembro de 2010, e 

atualmente, encontra-se na Câmara dos Deputados, para análise e votação 
91

.  No que 

tange à primeira parte da referida norma penal, o PLS nº 156/2009 não trouxe 

mudanças, uma vez que os juristas que integram o projeto decidiram pela manutenção 

da regra, justificando que ao ser admitido a vinculação do juiz ao pedido de absolvição 

do Ministério Público, “estar-se-ia entregando a este a atribuição de julgar o mérito, o 

que igualmente subverteria o princípio acusatório”. 
92

 

Noutro giro, quanto à segunda parte do art. 385 do CPP, que dispõe sobre a 

possibilidade de o juiz reconhecer agravantes não imputadas na denúncia, o PLS nº 

156/2009, se aprovado, trará significativas alterações na redação do referido artigo.  

Vejamos. 

Se aprovado, o projeto de lei eliminará a segunda parte do atual art. 385 do 

CPP, para trazer, no art. 415, a seguinte redação: “O juiz poderá proferir sentença 

condenatória e aplicará as penas, nos estritos limites da imputação.” 
93

 

Como se observa, infelizmente o projeto ainda admite que o juiz, diante do 

pedido de absolvição órgão acusador, possa condenar o acusado. Tal previsão 

caracteriza uma afronta ao sistema acusatório do processo penal e aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. A sentença condenatória deve ser congruente com a 

imputação feita pela acusação. Quando esta pede a absolvição, o interesse da acusação 

na condenação deixa de existir, havendo, portanto, o reconhecimento de que não mais se 

justifica a condenação do réu. No mesmo sentido, as circunstâncias da aplicação da 

pena deverão obedecer à imputação do Ministério Público, não sendo permitido ao 

                                                             
91 Insta salientar, que em janeiro de 2011, o PLS 156/2009, ao ser distribuído na Câmara dos Deputados, 

recebeu o número PL 8045/2010 e foi apensado ao Projeto de Lei n. 7987/2010, de autoria do Deputado 

Federal Miro Teixeira, o qual também visa a reforma global do Código de Processo Penal. Informações 

disponíveis no site http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=90645 e no site 

http://www.ibraspp.com.br/?p=216, com acesso em 19/07/13. 
92 JARDIM, Afrânio Silva; AMORIM, Pierre Souto Maior Coutinho de. Comentários pontuais às 

reformas processuais civil e penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 84.    
93 Disponível em http://www.ajuris.org.br/attachments/article/573/AMB-proposta-CPP-senado-final.pdf, 

acesso em 24/06/13.   

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=90645
http://www.ibraspp.com.br/?p=216
http://www.ajuris.org.br/attachments/article/573/AMB-proposta-CPP-senado-final.pdf
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magistrado agravar a situação penal do acusado, quando as agravantes reconhecidas não 

tiverem sido abordadas no processo, em fase anterior à sentença. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve o escopo de promover uma reflexão acerca da atual 

redação do artigo 385 do Código de Processo Penal, bem como sugerir a sua 

interpretação à luz dos princípios que regem o sistema processual penal acusatório, 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988.  

Para tanto, realizamos uma breve análise sobre os sistemas processuais 

inquisitório, acusatório e misto, ressaltando suas origens e suas principais 

características, e dissertamos sobre a opção do sistema processual brasileiro, qual seja, o 

sistema acusatório. Após, examinamos algumas indagações que envolvem a instituição 

do Ministério Público, a saber: sua origem; sua disposição na Constituição Federal de 

1988; e a posição que desempenha no processo penal brasileiro.     

Prosseguindo o estudo, exploramos algumas indagações existentes sobre o ato 

de arquivamento nas ações penais públicas. Vimos que, consoante o artigo 28 do 

Código de Processo Penal, quando o membro do Parquet se manifesta pelo 

arquivamento do inquérito (ou das peças de informação), e o juiz discorda, entendendo 

que a ação penal deverá ser iniciada, ele deverá encaminhar os autos para o órgão 

superior do Ministério Público (Procurador-Geral ou Câmara de Coordenação e 

Revisão, a depender da competência estadual ou federal), a fim de que este delibere 

sobre a questão. Nesse ponto, discutimos sobre a divergência existente no campo 

doutrinário, em se saber se o promotor designado estará ou não obrigado a seguir 

conforme a decisão emanada pelo Procurador-Geral.  

Depois da exposição das correntes doutrinárias, nos filiamos ao entendimento, 

o qual dispõe que, se o membro do Ministério Público estiver condicionado, 

impositivamente, a oferecer a denúncia, inviabilizado estará o exercício pleno de sua 

função, resultando em notório desrespeito ao princípio da independência funcional. Não 

haverá autonomia funcional, quando a obrigatoriedade é estabelecida. Se ao membro 

Ministério Público é deflagrada uma condição da qual não se pode recusar, coloca-se 

em risco a credibilidade jurídica, assim como a imparcialidade do Parquet, uma vez que 

este atua como representante dos interesses sociais e da ordem jurídica. Conforme, 

observou André Nicolitt, a problemática trazida não se refere a mera opinião do 
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promotor designado. Não queremos, aqui, defender que, ao promotor designado, caberia 

a realização de novo juízo de valor a respeito da decisão de improcedência do 

arquivamento emitida pelo magistrado, mas sim, ressaltar a possibilidade da recusa do 

promotor designado em oferecer a denúncia, caso seu julgamento esteja em consonância 

com o julgamento elaborado pelo primeiro promotor (que inicialmente requereu o 

arquivamento dos autos).   

Ainda no âmbito do quarto capítulo, abordamos as alterações previstas pelo 

Projeto de Lei nº 4.209/2001, em tramitação no Congresso Nacional, no que tange ao 

artigo 28 do Código de Processo Penal. Assim, verificamos que a nova redação do 

referido artigo busca afastar o juiz da fase de investigação, já que confere ao órgão do 

Ministério Público o poder de promover o arquivamento do inquérito (ou das peças de 

informação). É possível perceber que tal alteração visa delimitar a atuação do 

magistrado às ações penais. 

Por fim, destinamos o quinto capítulo à discussão acerca da possibilidade da 

vinculação do juiz ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público. Nesse 

aspecto, abordamos a controvérsia referente aos efeitos gerados pelo pleito absolutório 

do membro do Parquet, se meramente opinativo ou vinculador, e concluímos que o 

pedido de absolvição possui caráter vinculativo, a fim de, principalmente, estabelecer 

limites à atuação do juiz.  

Destacamos, também, a controvérsia gerada em torno de se saber se o artigo 

385 do Código de Processo Penal foi, de fato, recepcionado pela atual Constituição 

Federal. De acordo com Guilherme Nucci, por exemplo, o referido artigo foi totalmente 

recepcionado, vez que o juiz não deve estar vinculado ao pedido de absolvição 

formulado pelo membro do Parquet, em razão do livre convencimento e da íntima 

convicção do juiz, e sobretudo, da busca pela verdade real. Ainda de acordo com Nucci, 

o pedido de absolvição do membro do Ministério Público possui caráter de mera 

sugestão, já que, se houvesse a vinculação do magistrado a este, além do Ministério 

Público passar a concentrar as funções de acusar e julgar, haveria, também, a quebra da 

independência funcional entre ambos.  

O autor Marcellus Polastri, por sua vez, apesar de defender a não vinculação do 

magistrado ao pedido de absolvição formulado pelo membro do Parquet, entende que a 

recepção do artigo 385 do Código de Processo Penal foi parcial, já que não deve ser 
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permitido ao juiz reconhecer agravantes que não constam na denúncia (havendo 

revogação da parte final do referido artigo), sob pena de se ferir o sistema acusatório e o 

princípio da inércia da jurisdição. 

Não obstante, nos filiamos ao entendimento dos autores Paulo Rangel, André 

Nicolitt e Aury Lopes, os quais defendem que o artigo 385 do Código de Processo Penal 

foi tacitamente revogado, uma vez que vai de encontro com os princípios 

constitucionais, e principalmente, com o sistema acusatório, todos estabelecidos pela 

vigente Constituição Federal.  

De modo geral, concluímos que a vinculação do juiz ao mencionado pedido de 

absolvição, não sugere, de forma alguma, que um órgão estaria “dependente” do outro. 

Desta maneira, não haveria qualquer ferimento à independência funcional entre o juiz e 

o membro do Parquet. O que acontece é que, quando o Ministério Público se exime da 

pretensão acusatória, ocorre um “esvaziamento” do próprio objeto do processo penal, 

não sendo cabível, nos moldes do sistema processual acusatório, que o juiz exerça tal 

pretensão.  

Ademais, quando o membro do Parquet entende pela absolvição, tal fato não 

significa que ele “desistiu da ação penal”, mas sim, da pretensão acusatória. Aliás, é 

perfeitamente normal que, num primeiro momento (pro societate), o membro do 

Ministério Público, diante da notícia do crime, formule a denúncia, a fim de que se 

inicie a ação penal, mas, posteriormente, com o decorrer da instrução processual (in 

dubio pro reo), se convença da inexistência de elementos suficientes capazes de ensejar 

decreto condenatório.  

Portanto, para aqueles que argumentam que a vinculação do magistrado 

implicaria em “entregar” ao membro do Ministério Público o poder de “julgar”, 

afirmamos: não é isso. Conforme explica Aury Lopes, 

O poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP através 

do exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale 

ao não-exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão 

de proceder contra alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, 
sob pena de exercer o poder punitivo sem a necessária invocação, no mais 

claro retrocesso ao modelo inquisitivo.
94

  

 

                                                             
94 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, volume II. 4ª edição. 

Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 356. 
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