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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a atividade probatória do
magistrado no processo penal, a partir do confronto entre os sistemas inquisitorial e
acusatório e sua eventual imparcialidade. Far-se-á, inicialmente, uma breve
digressão histórica do tema, desde o Brasil Colônia até os dias atuais, apontando os
sistemas vigentes à época, para que se possa compreender o momento histórico
político da sociedade e os reflexos nos sistemas jurídicos.Em seguida, apresentamse as características, as diferenças e os fundamentos estruturais dos sistemas
processuais e sua abordagem à luz da Constituição da República de 1988.Versa-se
ainda sobre o Princípio da Imparcialidade do órgão julgador, corolário lógico do
Princípio do Devido Processo Legal, insculpido na Carta Magna, mais notadamente
apresentando as diferenças entre imparcialidade e neutralidade, tendo sempre como
pano de fundo a determinação de prova de ofício pelo juiz. Por fim, faz-se uma
análise da pesquisa empírica realizada no Tribunal Regional Federal do Estado do
Rio de Janeiro, cuja finalidade era a de se confirmar ou não a incidência prática do
tema, bem como se, nos casos em que seria adotada a iniciativa judicial probatória,
o provimento final seria absolutório ou condenatório.

Palavras-chave: Gestão probatória. Processo penal. Imparcialidade. Pesquisa
empírica.

ABSTRACT

This study aims to analyze the evidential activity of the magistrate in criminal
proceedings, starting from the clash between the inquisitorial and adversarial
systems and their eventual impartiality. Initially, a brief historical digression of the
subject since colonial Brazil until nowadays shall be done, pointing out the systems
prevailing at the time in order to understand the historic political moment of society
and its impact on the legal systems. Subsequently, the characteristics, differences
and structural fundamentals of procedural systems and its approach in light of the
1988 Constitution of the Republic shall be presented. It will focus further on the
Principle of Impartiality of the judging body, logical corollary of the Principle of Due
Process celebrated in the Magna Carta, however notably presenting the differences
between impartiality and neutrality always having as background the determination of
evidence ex officio by the judge. Finally, an analysis of empirical research in the
Federal Regional Court of the State of Rio de Janeiro was done, the purpose of
which was to confirm or negate the practical impact of the subject, as well as in cases
where the legal evidentiary initiative would be adopted, the final provision would be
acquitting or condemning.
Keywords: Management probative. Criminal proceedings. Impartiality. Empirical
research.
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INTRODUÇÃO

Embora se continue a repetir que a sentença pode se reduzir
esquematicamente a um silogismo no qual, a partir de
premissas dadas, o juiz tira a conclusão apenas em virtude da
lógica, às vezes acontece que o juiz, ao formar a sentença,
inverta a ordem normal do silogismo; isto é, encontre antes a
conclusão e, depois, as premissas que servem para justificála..1

O presente trabalho objetiva apresentar a importância do tema
gestão probatória no processo penal, mais precisamente em relação à
atividade judicial probatória, em consonância com os princípios constitucionais
da Imparcialidade e do Devido Processo Legal. A matéria relativa à prova é de
suma relevância, visto que irá auxiliar na formação do magistrado para que
exerça o provimento final, julgando procedente ou não a pretensão punitiva
estatal. O enfoque do presente estudo dar-se-á sobre a possibilidade ou não de
o juiz determinar a produção probatória ex officio, a sua incidência prática e
eventual violação ao sistema processual acusatório, implícito na Constituição
da República. Como metodologia para investigação do problema, foi realizada
pesquisa teórica, analítica, bibliográfica e empírica, esta última realizada em
uma das Turmas Especializadas do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Assim, o tema que se pretende investigar assume significativa
importância no direito, comumente no direito processual penal, merecendo, por
1

CALAMANDREI, Piero. Eles, os Juízes, vistos por um advogado. São Paulo: Martins
Fontes, 2000, p.176. Embora se continue a repetir que a sentença pode se reduzir
esquematicamente a um silogismo no qual, a partir de premissas dadas, o juiz tira a conclusão
apenas em virtude da lógica, às vezes acontece que o juiz, ao formar a sentença, inverta o
silogismo; isto é, encontre antes a conclusão e, depois , as premissas que servem para
justificá-la. Essa inversão da lógica formal parece ser oficialmente aconselhada ao juiz por
certos procedimentos judiciários, como aqueles que, enquanto lhe impõem tornar público, no
fim da audiência, o dispositivo da sentença (isto é , a conclusão), consentem que retarde por
alguns dias a formulação dos fundamentos (isto é das premissas). A própria lei, portanto,
parece reconhecer que a dificuldade de julgar não consiste tanto em achar a conclusão, que
pode ser coisa a se resolver no mesmo dia, quanto em achar depois, com mais longa
meditação, as premissas de que essa conclusão deveria ser, segundo o vulgo, a
consequência. As premissas, não obstante seu nome, frequentemente são elaboradas depois –
em matéria judiciária, o teto pode ser construído antes das paredes. Com isso, não se quer
dizer que o dispositivo surja às cegas e que a fundamentação tenha o único objetivo de mostrar
como fruto de rigoroso raciocínio o que, na realidade, é fruto do arbítrio; quer se dizer apenas
que, no julgar, a intuição e o sentimento muitas vezes têm um papel bem maior do que parece
a quem vê as coisas de fora. Não é por nada, diria alguém, que sentença deriva de sentir.
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isso, um estudo minucioso, uma vez que o raciocínio feito pelo magistrado para
exarar uma sentença de mérito extrai-se da análise dos diversos elementos de
prova existentes no processo. Embora o nosso Código de Processo Penal,
Decreto Lei 3.689, date de 1941(sancionado pelo então Presidente da
República, Getúlio Vargas, em 03/10/41) e tenha entrado em vigor em 1º de
janeiro de 1942, a sua essência permanece válida até os dias atuais, com
algumas alterações pontuais como as decorrentes das reformas de 2008.
Torna-se inegável, portanto, para que possa ser plenamente aplicado, a
necessidade de ser interpretado à luz da Constituição da República, que
constituiu, em seu artigo 1º, o Estado Democrático de Direito. É notório que,
diferentemente da época em que foi elaborado, atualmente as suas
disposições devem ser lidas sob o filtro da Constituição, comprometidas com a
tutela dos direitos fundamentais.
Hoje o nosso processo penal deverá ser democrático e, para que
assim seja, os princípios informadores devem ser observados pelo Estado-Juiz,
pelo órgão acusador e pelo próprio acusado. O processo penal deixa de ser
apenas um instrumento de concretização do direito material, para ser,
sobretudo, um instrumento para a garantia da realização da justiça e efetivação
dos direitos.
A matéria probatória não escapa dessa atenção, sendo de crucial
importância para o deslinde do processo todas as questões que a envolvem (a
propositura, aquisição, produção e valoração), pois refletem significativamente
nas garantias a serem observadas. O enfoque, contudo, será no tocante à
iniciativa judicial probatória.
Metodologicamente, para enfrentar o problema objeto do trabalho é
necessária, ab initio, uma apresentação histórica do processo criminal desde o
Brasil Colônia, passando pelo Império, República, até chegar aos dias atuais.
Esse breve estudo será apresentado no primeiro capítulo, sem a pretensão de
se fazer um exame detalhado sobre a história do Brasil, até porque não é esse
o objetivo presente. No entanto, entende-se como relevante uma explanação
histórica para que se possa entender o presente, refletir sobre ele e criticá-lo.

12

Ainda nessa parte inicial, far-se-á uma análise sobre os sistemas, a
partir da ótica de Niklas Luhmann, para quem a formação da sociedade está
marcada pela diferença e pelos sistemas. Conforme a teoria de Lhumann, a
sociedade é um sistema social que se subdivide em sistemas especializados,
tais como o sistema jurídico. Nesse cenário, enfrenta-se o delicado estudo
sobre sistemas jurídicos, seu conceito e as possíveis acepções do seu termo.
Apresenta-se, ainda, a complexidade em relação à existência dos
sistemas jurídicos, apontando, contudo, algumas questões relacionadas à
maneira como o problema deverá ser abordado. Para concluir esse capítulo,
trata-se da questão dos sistemas processuais penais, suas características e
diferenças, reconhecendo, ao menos historicamente, a divisão entre os
sistemas inquisitório, acusatório e misto. Nesse contexto, faz-se novamente
uma abordagem histórica, relatando os principais pontos, o predomínio de cada
época, afirmando, assim, a correlação dos sistemas processuais com o
momento histórico-político.
No capítulo seguinte, mostra-se ser o processo penal marcado por
movimentos característicos da época, prevalecendo, em algumas ocasiões, a
ideia de repressão ao crime, enquanto, em outros momentos, percebe-se um
olhar direcionado à proteção do acusado, objetivando ao máximo assegurar as
suas garantias. Essa percepção reveste-se de suma importância, para
entender o modelo processual adotado em cada época. Observa-se ainda o
cuidado que se deve ter com o conceito de prova no processo penal, aplicando
sempre a sua terminologia técnico-processual, como uma atividade destinada a
verificar a veracidade ou falsidade de determinado fato. Nessa linha, passa-se
a discorrer sobre as etapas da persecução penal, salientando, todavia, que
prova é somente aquela informação qualificada sobre o crivo de contraditório,
diferindo, portanto, dos elementos informativos colhidos na fase préprocessual.
Ainda em relação à prova, analisa-se a sua natureza jurídica,
verificando-se estar implícita na Constituição da República, como inerente ao
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próprio direito de ação, previsto em seu artigo 5º, inciso LXIII. 2 Esse direito
engloba o direito de o órgão acusador incorporar em juízo elementos de prova,
que possam garantir-lhe um provimento jurisdicional de mérito que confirme as
suas alegações, assim como se entende que o direito à ampla defesa não se
esgota no direito de resistir à acusação, mas se estende ao direito de se
produzir a contraprova.
Em seguida, faz-se um estudo minucioso das controvérsias acerca
dos sistemas processuais penais, da visão doutrinária sobre o sistema
processual adotado e da consequente gestão probatória, sempre com enfoque
na divergência doutrinária sobre a (im)possibilidade de o juiz determinar ex
officio a produção probatória. Para tanto, procurou-se analisar dois artigos
específicos relativos à questão em tela, previstos no Código de Processo
Penal.
Inicialmente, procede-se à discussão referente à atual redação dada
pela Lei 11690/08 ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Discute-se a
sua aplicação prática, abordando entendimento dos Tribunais Superiores e da
doutrina. De acordo com a nova redação, as perguntas às partes são
formuladas diretamente às testemunhas, iniciando-se por quem as arrolou,
colocando-se a atuação do magistrado de forma supletiva ao disciplinar – no
seu parágrafo único – que ele poderá complementar a inquirição.
Na sequência do trabalho, enfrenta-se a controvérsia acerca do
artigo 156 e incisos, do mesmo Diploma Legal. Conforme se depreende da
pesquisa bibliográfica, pautando-se na análise dos mais variados textos legais
e doutrinários, segundo o entendimento majoritário, é inconcebível que, no
atual modelo processual democrático, o magistrado possa, durante a
investigação preliminar e até mesmo no curso do processo, determinar de
ofício produção probatória, pois essa atitude se configura como incompatível
com o sistema acusatório, dentre cujas principais características está a de que
as funções de acusar, defender e julgar são distribuídas a órgãos distintos,
resguardando a imparcialidade do julgador. Não se concebe que um juiz possa
2

“Art.5º, LXIII – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”.

14

participar ativamente da produção probatória e mantenha, no futuro, ou seja, no
momento da prolação da sentença, a necessária imparcialidade. Alega-se que
haverá inevitável contaminação decorrente dos possíveis pré-juízos.
Convém notar, outrossim, que, embora esse seja o entendimento
majoritário, há posicionamentos contrários na doutrina. Por essa razão.
procura-se analisar com maior rigor científico argumentos históricos e
dogmáticos utilizados pelos defensores da teoria da gestão da prova, a qual
prega que a diferença entre os sistemas acusatório e inquisitivo estaria na
postura do juiz durante a fase probatória. Faz-se uma análise acurada desse
entendimento, confrontando-o com as exposições anteriores, com o intuito de
levar o leitor a uma reflexão e amadurecimento desse tema tão importante na
seara do processo penal.
No percurso deste trabalho, registre-se, ainda, a importância de se
estudar a imparcialidade do órgão julgador, consequência lógica da aplicação
do Princípio do Devido Processo Legal, visto como uma garantia fundamental
voltada à concretização de um processo penal justo e efetivo. Apresentam-se,
nas primeiras linhas, os aspectos substantivo e procedimental, abrangidos pela
cláusula do Devido Processo Legal.
Postos esses aspectos no que tange ao Devido Processo Legal,
passa-se a abordar o Devido Processo Penal como instrumento necessário à
imposição da pena, sempre com o olhar atento de que o processo deixa de ser
apenas um instrumento de concretização do direito material, tornando-se,
sobretudo, um instrumento para garantia da realização da justiça. Nessa linha,
será apresentado um breve estudo sobre o vem a ser acesso à justiça,
processo justo e justiça.
Ao final do capítulo, apresenta-se a diferença entre imparcialidade e
neutralidade, visto que tais conceitos não se confundem. Exige-se que o juiz
seja imparcial, jamais neutro. A neutralidade não combina com a sociedade
complexa e plural em que vivemos. Tendo como pano de fundo desses
apontamentos, estabelece-se o objeto de investigação do presente trabalho, ao
perquirir se tal imparcialidade seria violada com a atuação probatória ex officio.
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No término do presente trabalho, far-se-á uma apresentação da
pesquisa empírica realizada no Tribunal Regional Federal, com a finalidade de
diagnosticar a utilização prática da iniciativa judicial probatória. Assim, o estudo
realizado encontra justificativa, pois busca-se a realidade que muitas vezes
pode estar obscurecida pela doutrina. Em um primeiro momento, ressalta-se a
importância

desse

“mapeamento”

prático

que,

ao lado

da

pesquisa

bibliográfica, sustenta o pilar do conhecimento. Será também apresentada a
metodologia adotada e seu recorte epistemológico, para, ao final, passar à
análise dos dados coletados, sua interpretação e confronto com os
ensinamentos doutrinários.
Do ponto de vista acadêmico institucional, a investigação alinha-se
aos estudos da linha de pesquisa intitulada Acesso à Justiça e Efetividade do
Processo, do curso de mestrado da Universidade Estácio de Sá.
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1. ANÁLISE HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E OS SISTEMAS
PROCESSUAIS

Ao se fazer uma análise histórica do tema, procura-se possibilitar o
conhecimento e o convívio com as referências que orientarão o trabalho. Para
se compreenderem os sistemas processuais, a atividade probatória, o direito à
prova no processo penal, é imprescindível o estudo e a abordagem histórica.
Sem adentrar em todas as minúcias que perpassam o tema, é fundamental
esse convívio com o passado, para que possamos entender o presente,
identificar a sua lógica, criticar e refletir sobre o futuro.
Nesse sentido, é salutar a lembrança de que a questão referente à
prova remonta aos ensinamentos bíblicos. O fato encontra-se em I Reis. 3: 1628. Nessa passagem, duas mulheres, mães solteiras, reivindicam ser a mãe de
um menino vivo. As duas moravam juntas, dormiam no mesmo quarto, eram
prostitutas e haviam tido filho recentemente. Puseram-se diante do Rei
Salomão para que o mesmo julgasse a causa com justiça e sabedoria.
A primeira mulher alegava que o filho vivo era dela e que a outra
mulher havia trocado os bebês enquanto a locutora dormia. Afirmava que isso
ocorrera porque, durante a noite, a outra teria se deitado sobre o filho, que veio
a falecer, motivo pelo qual a oponente teria trocado os bebês. Ao amanhecer, a
primeira mulher percebeu que aquele que tinha morrido não era seu filho e
começaram a discutir. Foram ao Palácio do Rei e contaram-lhe a história.
Para dirimir o conflito, Salomão ordenou a um dos seus guardas
que cortasse o bebê ao meio e desse um pedaço para cada uma. A verdadeira
mãe chorou e disse que preferiria ver o seu filho nos braços de outra a morto
nos próprios braços, enquanto a outra disse que a solução era justa. Salomão,
reconhecendo a mãe na primeira mulher, mandou que lhe entregassem o filho.
Esse conto bíblico ressalta a importância do tema a ser abordado.
Inicialmente, cada mulher contou a sua história, e Salomão não conseguia
saber quem estava falando a verdade. Com a sabedoria que Deus havia lhe
dado, chegou a tal conclusão, ou seja, será a mãe verdadeira aquela que ama
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tanto o seu filho que abriria mão dele para outra pessoa, para que ele não
morresse.
Salomão tinha em suas mãos: vidas, perspectivas, futuros a serem
traçados, e, aplicando sua técnica, alcançou um resultado justo. A justiça se
alcança com a apreciação correta dos fatos, nascendo, portanto a necessidade
3

da prova. .

1.1 Do Brasil colonial à República

Historicamente denominado de Brasil Colônia, o período em que o
Brasil esteve sob o domínio de Portugal compreende os anos de 1500 até
1822. Descoberto em 1500, o território foi colonizado apenas em meados do
século XVI, sob o reinado de D. João III. Certo é que, na época em que o Brasil
foi descoberto, vigoravam as Ordenações Afonsinas, logo substituídas pelas
Manuelinas (1521), que foram revogadas em 14 de fevereiro de 1569 pelo
Código de D. Sebastião.4
Quando os portugueses chegaram ao Brasil, não havia nenhum
elemento que pudesse aproveitar e transparecer um direito enquanto
fenômeno, ao contrário, a repressão se limitava à vingança privada. Das várias
línguas, a mais utilizada era o tupi, que não tinha a pronúncia da letra “F”, da

3

Nesse sentido, Mittemayer: “Esta sentença que pronuncia sobre a verdade dos factos da
accusação tem por base a prova. Fornecer a destes factos, tal é a missão da accusação;
quanto ao accusado compete-lhe contestar as provas adversas e sustentar as que o escusão.
Um terceiro personagem, o juiz formador da culpa, estabelece a seu turno a prova dos
differentes factos decisivos do processo; e finalmente, os juízes baseão sua decisão sobre
aquelles que considerão demonstrados. Como se vê, a parte mais importante das
prescripções legaes em matéria de processo criminal versa sobre a prova.” (grifo nosso).
MITTERMARYER, C. J. A. Tratado da prova em matéria criminal. Rio de Janeiro: Livraria do
Editor A. A. da Cruz Coutinho, 1871. p.14.
4
Segundo Magalhães Noronha, foram, porém, as Filipinas nosso primeiro estatuto, pois os
anteriores muito pouca aplicação poderiam ter, devido às condições próprias da terra que ia
surgindo para o mundo. As ordenações filipinas refletiam o direito penal daqueles tempos em
que o fim era incutir temor pelo castigo. Consagravam a desigualdade de classes perante o
crime, devendo o juiz aplicar a pena segundo a gravidade do caso e a qualidade da pessoa: os
nobres, em regra, eram punidos com multa; aos peões ficavam reservados os castigos mais
pesados e humilhantes. NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. Revista e Atualizada por
Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2001, p.55-56.
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letra “L“ ou da letra “R“, particularidade utilizada pelos Portugueses para
depreciação dos índios.

5

Em 1531, Martin Afonso de Souza iniciou, a serviço de Portugal, a
carreira de homem de mar, na armada destinada a vir ao Brasil. Tinha amplos
poderes como capitão – mor da esquadra e do território da colônia, além do
exercício da justiça civil e criminal. Dispunha também da autoridade para tomar
posse de terras em nome do rei e para distribuir sesmarias. Fundou algumas
vilas com vereadores, juízes, tabeliães e demais oficiais, tudo na forma das
Ordenações, com as devassas gerais e especiais, cabendo, pois, aos juízes,
nos seus territórios, formar corpo de delito e abrir inquirição logo que tivessem
notícias da prática de infrações penais 6. Em 1533 voltou ao Brasil.
Porém, Portugal não tinha condições financeiras para possuir um
território tão vasto quanto o do Brasil, e em 1534 D. João III resolveu estruturar
o Brasil em 12 capitanias hereditárias, dividindo o território brasileiro em
grandes faixas e entregando-as à administração de particulares conhecidos
como donatários, que ficavam responsáveis pelos investimentos necessários à
colonização. Tais donatários eram principalmente nobres com ligações com a
Coroa Portuguesa. O Rei de Portugal evitava, assim, invasões estrangeiras
que objetivassem colonizar o Brasil.7
Os donatários tinham como missão colonizar, proteger e administrar
o território. Dentre seus privilégios, eram concedidos os de influir nas eleições
dos juízes e oficiais das vilas, além de aplicar, em causas crime, a morte
natural para os peões, escravos e gentios e cem cruzados de pena e dez anos
de degredo para as pessoas de maior qualidade. Esses pequenos senhores,

5

“Porque, se não têm F é porque não têm coisa alguma que adorem nem os nascidos entre
cristãos e doutrinadores pelos padres da Companhia tem fé em deus nosso Senhor, nem têm
verdade, nem lealdade a nenhuma pessoa que lhes faça bem. E se não tem L na sua
pronunciação é porque não tem lei alguma que guardar, nem preceitos para se governarem, e
cada um faz a lei a seu modo, e ao seu modo, e ao som da sua vontade; sem haver entre eles
lei com que se governem, nem tem leis uns com os outros. E se não tem R na sua
pronunciação, é porque não têm rei que os governem e a quem obedeçam”. SOUZA, Gabriel
Soares apud MESGRAVIS, Laima; PINSKI, Carla B. O Brasil que os europeus encontraram.
2.ed. São Paulo: Contexto, 2002, p.51.
6
MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. v.1, Campinas:
Bookseller, 1997.p.95.
7
ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes. O Processo Criminal Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Freitas
Bastos, 1959, v.1. 141.
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independentes entre si e distantes da Coroa, tinham poder de administração e
julgamento. 8
Mas esse poder não era ilimitado, pois os donatários eram obrigados
a seguir as Leis de Reino e as Cartas Forais. Essas cartas eram documentos
jurídicos que delimitavam os poderes dos donatários, conforme ensina o autor:
Nome dado em Portugal aos documentos através dos quais a
monarquia concedia a uma pessoa determinada terra e onde
estavam contidas as normas que regeriam as relações entre
quem recebia e quem doava. Entre os preceitos estipulados
nos forais avultam os seguintes: Liberdade e garantia das
pessoas e bens da terra; impostos; sanções para delitos e
contravenções; imunidades; formas de detenções. Os forais
constituem uma espécie importante das chamadas cartas de
privilégio 9

Pierangelli10 esclarece que os forais portugueses surgiram em meio
a um embate entre a cultura romana, então decadente, e o sentimento natural
da personalidade, de conteúdo germânico, que se travou no século X. Os
primeiros forais surgiram no século IX e eram denominados de cartas pueblas
ou cartas de povoação, com objetivo de fomentar o povoamento de
determinados locais. Para tal desiderato, outorgavam-se, até mesmo, regalias
aos criminosos fugitivos de outras terras para que pudessem se estabelecer no
local e organizassem de forma honesta a sua vida. Foi a busca pela liberdade,
produzindo uma renovação social, nas palavras de Pierangelli: “o servo foi,
com o trabalho, comprando, paulatinamente, a sua liberdade, deixando, assim,
de ser res, vendável, doável ou permutável como qualquer animal doméstico.” 11
Contudo, o sistema não funcionou o quanto esperado, ou seja, o
sistema de colonização não estava oferecendo os resultados almejados, razão
pela qual, em 1549, foi criado um Governo Geral para o Brasil, como uma
forma de centralizar o poder na colônia e acabar com a desorganização
administrativa, governo que contaria ainda com um ouvidor geral, presidindo a

8

BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal, 2000, v.1, p.40-41.
AZEVEDO, Antonio Carlos do Amaral. Dicionário de nomes, termos e conceitos
históricos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p.179.
10
PIERANGELLI, José Henrique. Processo Penal. Evolução Histórica e Fontes
Legislativas. São Paulo: Ed. Javoli, 1983, p.41.
11
Ibid., p.41-42.
9
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justiça. Portugal concluiu, desse modo, que era necessária a presença e maior
atuação do Governo na colônia.
Esse Governo Geral foi instituído por um Regimento e estava sujeito
às ordens advindas de Portugal. O Regimento exigia que o Governador fizesse
uma aliança com os índios, auxiliando-os em sua catequese, e que concedesse
sesmarias, facilitando a exploração da terra, sempre com a finalidade de
produzir um resultado não alcançado com o sistema das capitanias
hereditárias. Como auxiliares dos Governadores, foram instituídos três cargos:
o Provedor Mor da Fazenda, que organizava a cobrança dos impostos; o
Capitão Mor da Costa, com atribuições de defesa; e o Ouvidor Mor, com função
jurídico-administrativa.12
Deve-se ressaltar que, curiosamente, nos casos em que coubesse
pena de morte ou amputação de membro, e também em casos de traição,
sodomia, furto, roubo de navio e quebra de segurança, os ouvidores podiam
condenar sem direito a apelação nem agravo. 13
Em 07 de março de 1609, foi criado em Salvador um Tribunal de
segunda instância, a Relação da Bahia, e duas novas ouvidorias: a do Rio de
Janeiro e a de Minas Gerais. Foi organizada também uma nova administração
de justiça para o Maranhão, assim como se estabeleceu um novo regimento
para o ouvidor-geral, capitães – mores e ouvidores de capitania.14 Este Tribunal
de Relação da Bahia foi suprimido em 1636, mas, em 1662, já no reinado de D.
João IV, foi restabelecido. Esse Tribunal, órgão jurisdicional de segundo grau,
substituía a Casa de Suplicação de Lisboa, que, até então, julgava em grau de
recurso os processos oriundos do Brasil. O Tribunal de Relação julgava as
sentenças ou decisões de primeira instância, em definitivo.

12

“Essas atribuições, bem posicionadas no papel não eram tão respeitadas na prática, mesmo
porque a colonização portuguesa no Brasil cometeu um erro crasso, que levaria a outros erros
ainda maiores: os portugueses transpuseram para a colônia o modelo idêntico ao que era
utilizado em Portugal, menos no tocante à cobrança de impostos (...) e, se levarmos em
consideração uma parca comparação de tamanho entre os dois territórios veremos a
impossibilidade de essa cópia fiel dar muito certo.” CASTRO. Flavia Lages de. História do
Direito Geral e Brasil. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p.306-307.
13
ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes. O Processo Criminal Brasileiro. 4.ed.São Paulo: Freitas
Bastos, 1959, v.1. p.142.
14
PIERANGELLI, José Henrique. Processo Penal. Evolução Histórica e Fontes
Legislativas. São Paulo: Ed. Javoli, 1983, p.73.
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A Relação da Bahia era composta por um governador geral, o
regedor da relação, um chanceler, três desembargadores de agravos e
apelações, um ouvidor-geral, um juiz dos feitos da Coroa e da Fazenda, um
procurador da Coroa e da Fazenda, com funções de promotor de justiça, um
provedor de defuntos e resíduos e dois desembargadores extravagantes, além
de escrivães, oficiais de justiça, guarda da Relação, etc. 15
Em relação ao processo penal, as atribuições eram designadas da
seguinte forma: o chanceler valia-se das atribuições do chanceler da Casa de
Suplicação de Lisboa e conhecia das suspeições arguidas contra o governador
geral, servindo-se também de juiz de chancelaria e dos cavaleiros das três
ordens militares. Os agravos e apelações interpostos contra sentenças
criminais de qualquer julgador eram da competência dos desembargadores. Ao
ouvidor-geral competia conhecer todos os delitos cometidos no território da
Bahia e, em segunda instância, ter ciência dos feitos criminais de qualquer
parte do Brasil e, por petição, de todos os agravos crime das sentenças dos
juízes e ouvidor da cidade e capitania da Bahia. Quanto ao procurador dos
feitos da Coroa e

Fazenda, competia-lhe tratar e requerer tudo quanto se

relacionasse com a justiça pública contra os presos, e com aqueles que deviam
ser acusados, promovendo e acompanhando os processos instaurados, assim
como deveriam efetivar o livramento daqueles que tinham de ser soltos, além
de controlar o cumprimento dos deveres dos demais serventuários da justiça. 16
Já os desembargadores extravagantes substituíam os de agravos e
apelações nas eventuais ausências e impedimentos destes últimos, não
havendo, portanto, função especificada.
Insta anotar que, em 1696, foram nomeados os primeiros juízes de
fora do Brasil, designados para a Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Essa
denominação justificava-se, porque deviam ser de fora da terra ou de fora do
senado, uma vez que os juízes ordinários pertenciam à câmara e eram eleitos
pelos vizinhos. Com a chegada dos juízes de fora, cessava a jurisdição dos
juízes ordinários. Assim, esses juízes de fora eram os verdadeiros chefes da
15

Ibid., p.73.
PIERANGELLI, José Henrique. Processo Penal. Evolução Histórica e Fontes
Legislativas. São Paulo: Ed. Javoli, 1983, p.74.
16
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justiça e da administração, competindo-lhes substituir o ouvidor da comarca
nas suas ausências e impedimentos. Registra-se que podiam proceder à
devassa em caso de homicídios, violação de mulheres, fuga de presos, moeda
falsa, arrombamento de cadeias, furtos, podendo, até mesmo, abrir devassas
acerca de juízes que os haviam precedido no cargo. De suas decisões, cabia
recurso para a Relação.17
Em 1712, no reinado de D. João V, publica-se a Carta Régia,
ocorrendo um fato especial para o Brasil, qual seja, a declaração de que o
poder

judiciário

estava isento

de toda

e qualquer

dependência dos

governadores gerais, ficando os ouvidores das capitanias sujeitos à Relação da
Bahia, excetuados os do Maranhão e Pará, que ficavam sujeitos aos Tribunais
de Lisboa.18
Em 1751, foi criada a Relação do Rio de Janeiro, ficando o Brasil
com duas relações: a da Bahia e a do Rio de Janeiro. Assim, os distritos do
Norte ficavam sujeitos à Relação da Bahia, com exceção das capitanias do
Pará, do Maranhão e as subalternas do Rio Negro e do Piauí, que continuaram
dependentes da Casa de Suplicação. Os distritos do Sul ficaram sujeitos à
jurisdição da Relação do Rio de Janeiro.
Na madrugada de 29 de novembro de 1807, sem meios para resistir
à invasão francesa, o Príncipe Regente D. João e a Família Real deixaram
Lisboa e chegaram a Salvador em 22 de Janeiro de 1808. Nessa cidade, foi
praticado o primeiro ato importante para o Brasil, quando se abriram os portos
da Colônia às nações amigas, através da Carta Régia de 28 do mesmo mês. 19
Em 26 de fevereiro, a Família Real partiu em direção ao Rio de
Janeiro, desembarcando na cidade no dia 08 de março. D. João VI criou,
então, o Supremo Conselho Militar e de Justiça, o Tribunal da Mesa do
Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens, o lugar de Juiz conservador,

17

Ibid., p.75.
ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes. O Processo Criminal Brasileiro. 4. ed.São Paulo: Freitas
Bastos, 1959, v.1. p.144.
19
PIERANGELLI, José Henrique. Processo Penal. Evolução Histórica e Fontes
Legislativas. São Paulo: Ed. Javoli, 1983, p.76.
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a Intendência Geral de Polícia e deu ao Rio de Janeiro a categoria de Casa da
Suplicação, constituindo-a o Superior Tribunal de Justiça.
Em 1821, D. João VI voltou para Portugal, ficando como Regente o
Príncipe D. Pedro de Alcântara. A posição de regente justificou-se em razão de
seu irmão mais velho, D. José, ter morrido e de a rainha apresentar sinais de
insanidade mental. Inaugurou-se um novo momento na história do Brasil,
marcando o fim da era colonial. Uma das principais tarefas era a de liberar a
relação comercial do Brasil com outros países que não a metrópole, sob pena
de paralisar toda a economia brasileira.
Em 23 de maio de 1821, o Príncipe Regente expediu um decreto,
sob o argumento de que teve conhecimento de que alguns Governadores,
Juízes Criminais e Magistrados estariam mandando prender por mero arbítrio e
antes de culpa formada, violando, assim, o sagrado depósito da jurisdição que
lhes foi confiado.
Nesse decreto, o Príncipe Regente ordenou:

2º Que nenhum juiz ou magistrado criminal possa expedir
ordem de prisão sem preceder culpa formada por inquirição
sumária de três testemunhas, duas das quais jurem contestes,
assim o fato que a lei expressa seja declarado culpado, como
designação individual do culpado...
3º Que quando se acharem presos os que assim forem
indiciados criminosos, se lhes faça imediata e sucessivamente
o processo, que deve findar dentro de quarenta e oito horas
peremptórias, improrrogáveis, e contadas no momento da
prisão, principiando-se, sempre que possa ser, por a
confrontação dos réus com as testemunhas que o culparam, e
ficando abertas e públicas todas as provas que houver, para
assim facilitar os meios de defesa, que a ninguém se deve
dificultar ou tolher, exceptuando-se por ora das disposições
deste parágrafo os casos que provados merecerem por Leis do
Reino pena de morte.
4º Que, em caso nenhum possa alguém ser lançado em
segredo ou masmorra estreita, escura ou infeta, pois que a
prisão deve só servir para guardar as pessoas e nunca para as
adoecer e flagelar; ficando implicitamente abolido para sempre
o uso de correntes, algemas, grilhões e outros quaisquer ferros
inventados para martirizar homens ainda não julgados a sofrer
qualquer pena aflitiva por sentença final; entendendo-se,

24
todavia, que os juízes e magistrados criminais poderão
conservar por algum tempo em casos gravíssimos,
incomunicáveis, os delinquentes, contanto que seja em casas
arejadas e cômodas e nunca manietados ou sofrendo qualquer
espécie de tormento. 20

Um ano após o decreto, mais precisamente no dia 07 de setembro
de 1822, foi declarada a Independência do Brasil, e D. Pedro I, coroado
Imperador do Brasil, se bem que, desde a chegada da Família Real até a sua
Independência, o Brasil foi denominado de Sede do Governo, não sendo mais
tratado por colônia.21
Mesmo com a independência do Brasil, mantinham-se os mesmos
juízes e Tribunais, como também o mesmo processo. Apenas com a
Constituição Política do Império, outorgada em 25 de março de 1824, foram
determinadas outras diretrizes, constituindo o Poder Judicial.
Geraldo Prado destaca que, do ponto de vista hegemônico, a nossa
história de independência processual penal iniciou-se quase simultaneamente
à história da nossa independência política, uma vez que a Constituição de
1824, outorgada pelo Imperador, trouxe a previsão dos denominados direitos
civis e políticos dos cidadãos brasileiros, “estabelecendo significativas
garantias, conforme o espírito liberal que impregnou o século XIX”

22

,

assegurando princípios garantidores de um processo criminal bem diverso do
que vigorava até então.
Em 1827, foi enfatizada pelo Imperador a urgência de se elaborar a
codificação civil e criminal. Na data de 16 de dezembro de 1830, foi
promulgado o Código Criminal do Império, e, enfim, em 29 de novembro de

20

ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes. O Processo Criminal Brasileiro. 4. ed.São Paulo: Freitas
Bastos, 1959, v.1. p.148-149.
21
Segundo Flavia Lages, o Brasil não era colônia desde 1808 e daqui saíam as decisões que
interferiam em todos os domínios portugueses, mesmo no território da antiga metrópole. Era
necessário tornar essa situação de fato uma situação de direito. Todas as nações da Europa já
denominavam o Brasil como Reino, o que faltava era o aval legal da Lei Portuguesa, feito pela
Carta de Lei de 16 de Dezembro de 1815. CASTRO. Flavia Lages de. História do Direito
Geral e Brasil. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p.340.
22
PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório. A conformidade constitucional das leis processuais
penais. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.pp190-91.
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1832, o Código de Processo Criminal, havendo a possibilidade de o Brasil
formar um ordenamento processual penal próprio.
Os juízes de direito eram nomeados pelo Imperador, entre bacharéis
formados em Direito, maiores de 25 anos e com experiência de ao menos 1
ano. Verifica-se, portanto, que, após a vigência das Ordenações do Reino de
Portugal (do século XVI ao início do século XIX), o Código do Império foi a
nossa primeira legislação codificada. Ademais, o Código de Processo
concedeu ao município autonomia, reativando a figura do juiz de paz como
agente conciliador, evitando conflitos.
Torna-se importante salientar que as formas do procedimento
criminal foram alteradas pelo Código de Processo Criminal, verificando-se um
imenso salto do Livro V das Ordenações Filipinas para o liberalíssimo regime
do Código de Processo.23
Almeida Júnior, já citado, afirma que, com o Código de Processo
Criminal, as devassas gerais (abolidas em Portugal desde 1821), as devassas
especiais, as querelas e as denúncias foram eliminadas. As querelas passaram
a se denominar queixas, tomando novas formas e sendo da competência
somente do ofendido, ou de seu pai, mãe, tutor, curador ou cônjuge. A
denúncia passou a ser o meio de ação do Ministério Público ou da ação pública
de qualquer do povo; o procedimento ex officio passou a ser autorizado em
todos os casos em que caberia a denúncia, ainda que não a houvesse.
Acrescenta, ainda, o autor que a formação de culpa, desde o corpo
de delito até o interrogatório, foi feita em sumário, a que só podia proceder-se
em segredo quando a ela não assistisse o delinquente e seus sócios. Nos
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“o salto era imenso: da centralização das Ordenações Filipinas à cópia do localismo inglês. A
polícia dos sertões e do interior tornou-se atribuição judiciária e eletiva a autoridade. O júri,
manifestação imediata da população nos termos, enfraqueceu, de outro lado, a supremacia
judicial. A maré democrática, depois de submergir a regência chegava a seu alvo: o
autogoverno das forças territoriais, que faziam as eleições, recebendo a parte do leão na
partilha, o senhorio da impunidade na sua violência e no seu mandonismo. No centro do
sistema estava o juiz de paz, armado com a truculência de seus servidores, os inspetores de
quarteirão, de triste memória nos anais do crime e da opressão. A autoridade nomeada pelo
imperador, o juiz de direito, que se colocaria na função de chefe de polícia nas cidades
populosas, não recebeu atribuições”. FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do
patronato político brasileiro. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
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crimes de pena maior que a de seis meses de prisão ou degredo, a acusação e
o julgamento passaram a ser feitos em processo público e oral perante o júri 24.
É de se notar que, em que pese a concentração de poderes nas
mãos dos juízes, havia a figura dos promotores públicos, mas sua função era
muito diferente das que são atribuídas a eles hoje, dado que na época eles
eram apenas funcionários da ordem administrativa, não da ordem jurídica. 25
Enfim, em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República,
muito embora esse não fosse o objetivo ideológico da maioria da população do
Brasil. Depois da abolição, parcela da elite, principalmente latifundiários do
Vale do Paraíba paulista, que até o momento defendiam a Monarquia, se
sentiram traídos e, portanto, passaram a considerar que o governo monárquico
não mais atendia a seus interesses, enquanto o Governo estava preocupado
em manter a outra parte da elite, os chamados “Barões do Café”. 26
Cada uma das províncias passou a constituir um Estado federado, o
antigo município neutro constituiu o Distrito Federal, cada qual com
administração autônoma, devendo cada Estado reger-se pela constituição e
leis que adotasse, respeitados os princípios constitucionais da União.27
Dentre os princípios, em matéria de processo criminal, é válido
ressaltar os seguintes: a plenitude da defesa e de todos os recursos e a
determinação do direito de acusação, isto é, do modo, da forma e dos casos da
ação penal. Os Estados, de modo geral, mantiveram a organização judiciária e
policial e o processo do tempo do Império. Por maior que fosse a autonomia,
não podiam distanciar-se dos princípios constitucionais da União.28
Conclui-se, assim, que o processo criminal apresentava três
períodos distintos, quais sejam: o corpo de delito e o delinquente (diligências
necessárias para a investigação do crime e suas circunstâncias); os atos de
24
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formação de culpa; e, por fim, todas as formas de acusação e de defesa para o
julgamento.
Uma síntese sobre as considerações expostas é apresentada por
Almeida Júnior, cuja reprodução é merecida:
Nos primeiros tempos, como se vê, a inquisitio era sempre
posterior a accusatio: não era um inquérito preliminar, em
busca de elementos para a acusação; era um meio de coligir
provas de uma acusação já formulada e de fazê-las conhecidas
do acusado, a fim de que ele pudesse preparar a sua defesa.
Na época imperial, porém, a inquisitio, posto que limitada a
atos de investigação e de segurança, era feita antes da
accusatio, para assegurar a repressão dos crimes, e somente
na falta ou insuficiência do acusador ou dos ofendidos; afinal,
foi conferida ao procônsul ou chefe das províncias a atribuição
de proceder ex officio, mesmo sem accusatio, até o ponto de
ser o processo levado à audiência para julgamento, era
imprescindível a nomeação de um accusator, para sustentar
publicamente a prevenção e o processo. É o germe do sistema
29
misto, modernamente adotado.

Em 1934 foi nomeada uma comissão de juristas para proceder à
elaboração do projeto do novo código unificado e, finalmente, com o Estado
Novo, mediante o golpe de Estado, entrou em vigor o Código de Processo
Penal Brasileiro, ou seja, o Decreto Lei 3.689 de 03 de outubro de 1941, válido
até os dias atuais, com algumas alterações pontuais . Assim, precederam o
Código as Constituições de 1934 e de 1937.
O Código de Processo Penal brasileiro foi elaborado sob a égide de
ideais autoritários, e o espírito que presidiu a elaboração do código em 1941 é
voltado à repressão dos delitos, conforme se depreende da leitura da
Exposição de Motivos do CPP:30
[...] de par, com a necessidade de coordenação sistemática das
regras do processo penal num Código único para todo Brasil,
impunha-se o seu ajustamento ao objetivo de maior eficiência e
energia da ação repressiva do Estado contra os que
delinquem... urge que seja abolida a injustificável primazia do
29

ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes. O Processo Criminal Brasileiro. 4. ed. São Paulo:
Freitas Bastos, 1959, v.1. p. 225.
30
PIERANGELLI, José Henrique. Processo Penal. Evolução Histórica e Fontes
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interesse do indivíduo sobre o da tutela social. Não se pode
continuar a contemporizar com pseudodireitos individuais em
prejuízo do bem comum. O indivíduo, principalmente quando
vem de se mostrar rebelde à disciplina jurídico-penal da vida
em sociedade, não pode invocar, em face do Estado, outras
franquias ou imunidades além daquelas que o assegurem
contra o exercício do poder público fora da medida reclamada
pelo interesse social...
[...] Atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas
complementares ou supletivas, quer no curso da instrução
criminal, quer a final, antes de proferir a sentença [...]
[...] Por outro lado, o juiz deixará de ser um mero espectador
inerte da produção de provas. Sua intervenção na atividade
processual é permitida, não somente para dirigir a marcha da
ação penal e julgar a final, mas também para ordenar, de
ofício, as provas que lhe parecerem úteis ao esclarecimento da
verdade.

Basta citar a antiga redação do artigo 186 e do artigo 155 do
Diploma legal, para concluirmos a postura autoritária vivida à época:
Art. 186 . Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao
réu que, embora não esteja obrigado a responder às perguntas
que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser
interpretado em prejuízo da própria defesa
Art. 155. No juízo penal, somente, quanto ao estado das
pessoas serão observadas as restrições à prova estabelecida
na lei civil

Ou seja, de acordo com a norma prevista na antiga redação do
artigo 186, o silêncio do réu poderia ser interpretado em seu desfavor.
Inconcebível essa interpretação atualmente. O direito ao silêncio tem previsão
constitucional, conforme se depreende do inciso LXIII do artigo 5º da Magna
Carta.31 Trata-se de um direito fundamental e jamais poderá ser interpretado
contra o verdadeiro titular, ou seja, o acusado. Já em relação ao disposto no
artigo 155, o legislador restringia tão somente as provas quanto ao estado das
pessoas, e, assim, pode-se entender que o magistrado pudesse se utilizar até
mesmo dos atos investigatórios produzidos no curso do inquérito policial.
Atualmente, o legislador, de forma expressa, prevê que o juiz não poderá
fundamentar sua decisão com base nos elementos informativos colhidos na
31

Artigo 5º, inciso LXII: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
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fase do inquérito. Esse dispositivo será objeto de análise no capítulo seguinte,
quando iremos tratar do contraditório na fase da investigação criminal.
Porém, não se pretende reconstruir todas as discussões relativas à
época. Esse autoritarismo está superado pela atual estruturação política de um
Estado Democrático de Direito.
Esse retrospecto histórico foi apresentado para uma melhor
apreensão do tema objeto do presente estudo. Conforme Ariane Trevisan, o
momento histórico e político em que a sociedade se encontra reflete nas
formas e sistemas jurídicos, como notadamente o regime totalitário e o liberal
refletiram no ordenamento jurídico, e em especial no sistema probatório. 32
Passamos, assim, ao nosso tópico relativo aos sistemas processuais.

1.2 Sistemas jurídicos

Inicialmente, faremos uma rápida digressão sobre a Teoria dos
Sistemas, de Niklas Luhmann, apenas para ratificar o princípio de que o
momento histórico, a cultura e a sociedade em que vivemos refletem nos
sistemas a serem adotados. O pano de fundo do presente trabalho não é
sociológico, mas o autor consegue nos sensibilizar para esse aspecto, pois
busca explicar a sociedade através dos sistemas.
Será feita uma abordagem prática, apresentando alguns pontos
centrais da Teoria, demonstrando seu alcance no campo do Direito. Verifica-se
que o sociólogo buscou estudar a complexidade da sociedade moderna,
através de sistemas, enfatizando-se, aqui, o sistema social, tendo como
principal função reduzir a complexidade.
Niklas Luhmann (1927- 1998) foi um sociólogo alemão considerado,
por muitos, como o mais importante teórico social do século XX, cuja obra
ultrapassa a produção de 40 livros e 400 artigos publicados, sendo comparada
32

FIORI. Ariane Trevisan. A prova e a intervenção corporal. Sua valoração no processo
penal. Ed. Lumen Juris: Rio de janeiro, 2008. p. 7.
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à de Hans Kelsen, e versando sobre diferentes temas, tais como: direito,
economia, pedagogia, religião etc. Seu objetivo era construir uma teoria geral
da sociedade.33
A Teoria dos Sistemas Sociais apresentada pelo sociólogo trouxe
conceitos de outras áreas, como a física, a biologia, a matemática, a
neurociência, etc, sem, contudo, se afastar da originalidade.
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Em relação ao tema sociedades e seus avanços, verifica-se que as
sociedades antigas podem ser caracterizadas pela mínima complexidade, com
poucas

possibilidades

comunicativas,

diferente,

portanto,

da

sociedade

moderna, com excesso de interesses e comportamentos, complexa –
característica essa que decorre da reprodução incessante de comunicação -,
não admitindo uma ferramenta simples. Segundo Luhmann, 35 complexidade é
conjunto infinito de possibilidades realizáveis, mas nem todas poderão ser
realizadas.
Nota-se que, diante de uma complexidade pura, em seu estado
puro, não existe sociedade. Apenas com a comunicação se reduz a
complexidade, e, aí sim, surge a sociedade. Sociedade é o conjunto de
comunicações. No momento em que um indivíduo faz algo dentre várias
possibilidades e outro indivíduo responde, inicia-se a comunicação, reduzindo,

33
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George Spencer Brow, do construtivismo de Heinz Foerster, da física de Ilya Priggogine, dos
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35
Afirma o sociólogo que quanto mais complexo é o sistema da sociedade, mais sólida é a
simultaneidade e, portanto, a impossibilidade de exercer influência no que sucede de fato a
cada momento. E muito mais ilusória é a fé em que (na forma de interação, mediante o diálogo,
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Racionalidade Comunicativa. Curitiba: Ed. Juruá, 2007. p.296.
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portanto, a complexidade. O sistema existe para reduzir a complexidade.
Assim, a teoria de Luhmann preocupa-se com essa complexidade do mundo,
suas incertezas e parte da ideia de que esse “caos” poderá ser minimizado,
organizado. Nesse contexto, é preciosa a lição de Guilherme Leite Gonçalves:
A modernidade - diversamente das outras etapas evolutivas - é
caracterizada pela situação de estabilização da variabilidade,
ou seja, pela normalização da alta complexidade e da
contingência... Nesse sentido, é possível afirmar que a
complexidade e a contingência são motores da evolução. O
surgimento de novas alternativas (aumento de complexidade)
exige seleção. Este é um fator redutor de complexidade e
ampliador de contingência: a incerteza sobre a adequação da
seleção estimula novas decisões, vale dizer, aumenta a
complexidade. Esta circularidade entre complexidade, seleção
e contingência é a lógica da evolução social. O acúmulo de
contingência e complexidade levará à formação da sociedade e
dos direitos modernos.36

Busca-se explicar a sociedade através de sistemas e, segundo
Edgar Morin e Jean-Louis Le Moigne, “a teoria dos sistemas lança igualmente
as bases de um pensamento de organização”. 37
São quatro os tipos de sistemas: não vivos, vivos, psíquicos e
sociais. A teoria sistêmica enfatiza os sistemas vivos, psíquicos e sociais, esse
último, de suma relevância, pois, conforme já mencionado, o objetivo do
sociólogo foi o de elaborar uma teoria geral da sociedade.
Aqui merecem destaque os três últimos, por se caracterizarem como
autopoiéticos, autorreferentes e fechados. Os sistemas não vivos não são
capazes de se autoproduzirem, sendo diferentes dos demais, de sorte que não
serão objeto de estudo no presente trabalho.
Por sua vez, o conceito de autopoiético pode ser retirado dos
ensinamentos do próprio Luhmann (apud MATHIS):38
36
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32
Enquanto Maturana e Varela restringem o conceito da
autopoiesis a sistemas vivos, Luhmann o amplia para todos os
sistemas em que se pode observar um modo de operação
específico e exclusivo, que são, na sua opinião, os sistemas
sociais e os sistemas psíquicos. As operações básicas dos
sistemas sociais são comunicações e as operações básicas
dos sistemas psíquicos são pensamentos. As comunicações
dos sistemas sociais se reproduzem através de comunicações,
e pensamentos se reproduzem através de pensamentos. Fora
dos sistemas sociais, não há comunicação e fora dos sistemas
psíquicos não há pensamento. Ambos os sistemas operam
fechados, no sentido que as operações que produzem os
novos elementos do sistema, dependem das operações
anteriores do mesmo sistema e são, ao mesmo tempo, as
condições para futuras operações. Esse fechamento é a base
da autonomia do sistema. Ou em outras palavras, nenhum
sistema pode atuar fora das suas fronteiras. É válido ressaltar
que o conceito da autopoiesis em nenhum momento vem negar
a importância do meio para o sistema, pois, lembrando, sem
meio não há sistema. Autopoiesis refere-se à autonomia, o que
não significa autarquia.

A característica de ser autorreferente significa dizer que cada
sistema é único, diferente, com identidade própria perante um ambiente
complexo.

Além

de

autopoiéticos

e

autorreferentes

são,

também,

operacionalmente fechados.
Segundo o sociólogo, os sistemas são fechados, só enxergam a si
mesmos, todos os outros são meio. Assim, o sistema se diferencia do seu
entorno, do ambiente, e tudo que não lhe pertence será considerado
ambiente.39 Cria-se uma linha divisória, uma fronteira. Por isso, o sistema não
será confundido com o ambiente. Para Luhmann, “o sistema nunca chegaria a
construir sua própria complexidade e o seu próprio saber se fosse confundido
com o ambiente.”

38
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Importante ressaltar que, em um ambiente, não se pode afirmar
categoricamente o que irá acontecer, pois são apresentadas inúmeras
possibilidades gerando desordem e contingência. Aliás, o mundo é complexo
porque tudo pode acontecer. Contingência, nas palavras de Luhmann (apud
MATHIS) é “algo que não é necessário nem impossível, algo então que é (era
ou será) assim como é, mas também poderia ser diferente”. 41
Sendo assim, a formação da sociedade está marcada pela diferença
e pelos sistemas. O sistema social, objeto do presente trabalho, se subdivide
em sistemas especializados, tais como o sistema jurídico. Trata-se de um
conjunto de comunicações jurídicas, conjunto de processos que estão ligados à
sua autorreprodução. Conclui-se que o Direito só vale como direito no Direito.
Parte-se da ideia de que o sistema social mais complexo é a
sociedade, que, enquanto sistema global, se subdivide em subsistemas
(política, economia, religião, direito, educação, etc.) com especificidades, de
acordo com um código binário próprio. A partir dessas especializações de
funções, reduz-se a complexidade social. A especialização é resultado de
subsistemas (sistemas sociais parciais). Cita-se, como exemplo, que o conceito
de Legal/Ilegal só é dado pelo Direito, assim como matar alguém só é
homicídio para o Direito (artigo 121 do Código Penal).
Cada sistema possui seus próprios meios de comunicação. Segundo
Luhmann

42

,

“um

sistema

diferenciado

deve

ser,

simultaneamente,

operativamente fechado, para manter a sua unidade, e cognitivamente aberto,
para poder observar a sua diferença constitutiva.”
É notório que a evolução do Direito está intrinsecamente associada
à evolução da sociedade, sendo inevitável o seu dinamismo e necessária
atualização a uma nova realidade social. Para tanto, deverá criar fórmul as para
minimizar
41

a

complexidade

do

ambiente

43

,orientando

condutas,

(MATHIS, 2012, p.6)
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comportamentos, não evitando os conflitos, mas objetivando estabilizar as
expectativas.
Enfim, essa pequena resenha sobre a Teoria dos Sistemas de Niklas
Luhmann pretendeu demonstrar a aplicação prática da teoria até mesmo para
desmistificá-la. É notória a sua complexidade, abstração, mas isso não impede
que seja aplicada, apesar de todo o seu arcabouço teórico.
Nas palavras de Marcelo Neves44:
Mas para aqueles interessados em aplicar a teoria
luhmanniana cabe uma advertência: a teoria de Lhumann não
é uma teoria de chegada, projeto acabado e fechado, mas sim
uma teoria de partida, aberta a novas incursões e alternativas.
Esse é o verdadeiro “espírito” de Luhmann.

Após essa análise sobre sistemas, torna-se imprescindível uma
abordagem sobre o sistema jurídico. Mario Losano 45 afirma existirem duas
acepções gerais do termo. A primeira pode ser compreendida em sentido
técnico e aplicada em todas as ciências. Nessa acepção, a palavra indica tanto
a estrutura do objeto estudado (sistema interno), quanto um conjunto ordenado
e coeso de conhecimentos científicos, filosóficos, jurídicos etc. Já na segunda
acepção, sistema jurídico figura como sinônimo para ordenamento jurídico. A
expressão indica um conjunto de normas reunidas por um elemento unificador,
e este como sendo o fator responsável pelo fato de tais normas se organizarem
num ordenamento jurídico, isto é, pelo fato de não estarem aleatoriamente
umas ao lado das outras. Para o autor, ao se fazer referência ao sistema
jurídico

brasileiro,

seria igualmente

apropriado

utilizar-se

a

expressão

“ordenamento jurídico brasileiro”, ou até mesmo Direito brasileiro.

externas ao direito...as modificações sistêmicas não correspondem, automaticamente (ponto-aponto) às mudanças ambientais, mas são definidas pelo próprio sistema: ao escolher
seu”adaptar”, o sistema determina seu “transformar”. (GONÇALVES, 2006, p.7)
44
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Tradução Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p.XIX.
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Ao tentar definir o que seria Direito, Losano 46 afirma que, desde os
tempos das sociedades pré-letradas às pós-industriais, os homens se movem
no interior de sistemas de regras, cuja complexidade é diretamente
proporcional à intensidade das transações e ao nível das culturas.Todo sistema
de normas jurídicas regula, direta ou indiretamente, modos não violentos de
transferência da propriedade, mediante a organização de um poder supra
individual capaz de impedir ou corrigir as transferências violentas das
propriedades. Com isso, os conflitos sociais não são eliminados, mas mantidos
sob controle, impedindo-se que coloquem em risco a própria sociedade.
Para o autor, quanto mais flexíveis são as regras e mais embrionária
é uma economia, mais embrionário e flexível será seu sistema jurídico, até se
chegar ao caso limite de se discutir se existe ou não direito em uma sociedade
primitiva. Conclui, portanto, o autor que discutir se existe ou não direito em uma
sociedade significaria discutir se nela existe ou não certo tipo de economia.
Losano47, porém, ressalta que a explicação do Direito através da economia é
por ele apresentada não como a única interpretação possível do fenômeno
jurídico, mas a que considera a menos incompleta, embora não exaustiva e
definitiva.
Joseph Raz48, ao tratar de sistemas jurídicos, salienta a relevância
desse tema. Segundo ele, juntamente com a teoria da decisão judicial, a teoria
da natureza dos sistemas jurídicos fornece os fundamentos conceituais do
entendimento do Direito como uma instituição social da maior importância, pois
formam a base para a avaliação crítica do Direito. De fato, o sistema jurídico irá
regular o comportamento dos indivíduos que vivem em sociedade. Segundo o
autor, para identificar um sistema jurídico, deve-se buscar critérios, e essa
busca consiste no que Raz chamou de “problema da identidade do direito”. Ao
46
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lições a obra de um positivista refinado com Joseph Raz. O próprio Luhmann, mesmo remarcando
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preocupação com a positividade e positivação do direito e reconhece uma complementariedade
entre ambas as disciplinas.
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falar sobre os critérios para determinar o conteúdo dos sistemas jurídicos, a
sua identidade, o autor apresenta que existem dois critérios de identidade,
quais sejam: um primeiro que especifica o modo de verificação da identidade
dos sistemas jurídicos no decorrer do tempo e outro que especifica o modo de
verificação da identidade dos sistemas jurídicos vigentes em determinado
momento, sendo este o objeto de investigação do autor.
Entende que o ponto crucial é a questão da continuidade, ou seja,
quais eventos interrompem a existência contínua de um sistema jurídico, e
quais provocam o seu desaparecimento, resultando, talvez, na criação de um
novo sistema jurídico. Assim, o problema está em decidir se dois determinados
sistemas vigentes em determinados momentos pertencem ao mesmo sistema
jurídico. Explica ainda que a continuidade de um sistema jurídico não é
necessariamente interrompida pela criação de novas leis originais, a não ser
que seja uma lei constitucional de grande importância. Por fim, ressalta que
nem a continuidade constitucional das leis nem seu conteúdo são condições
necessárias ou suficientes para estabelecer a continuidade ou não dos
sistemas jurídicos, sendo apenas um fator, mas não o mais importante.
Os sistemas jurídicos existem sempre em ambientes de vida social
complexa, como religiões, Estados, tribos, regimes etc. Esses ambientes são
apenas uma das características que definem essas formas complexas de vida
social, não a única. As mudanças jurídicas significativas e inconstitucionais são
importantes para estabelecer uma alteração na identidade da entidade social
de que o sistema jurídico é uma parte, mas outros fatores devem também ser
levados em conta 49. Segundo o autor, o critério de identidade dos sistemas
jurídicos será determinado não somente por considerações jurídicas, mas por
outros fatores estudados pelas ciências sociais.
Sobre a identidade e pertinência nos sistemas jurídicos vigentes em
determinado momento, Raz afirma que todo sistema jurídico institui órgãos
aplicadores da lei que reconhecem todas as leis do sistema. Ainda que existam
casos duvidosos, a sua existência não diminui, segundo o autor, o valor dos
enunciados gerais sobre o assunto. Assim, segue explicando que um dos
49
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aspectos mais importantes do papel dos órgãos aplicadores das leis é a sua
relação com o critério de pertinência nos sistemas jurídicos vigentes em
determinado momento. Denomina de órgão primário de aplicação da lei aquele
autorizado a decidir se o uso da força em certas circunstâncias é proibido ou
permitido pela lei.
[..] os órgãos primários surgem no momento em que o poder de
decidir sobre a aplicação de tais sanções está concentrado nas
mãos de um número relativamente pequeno de pessoas, que
são indicadas ou cuja tarefa lhes é confiada primeiramente por
causa de suas supostas capacidades, ou porque a merecem, e
não por causa de suas relações com a parte prejudicada ou
com o violador da lei, contanto que tais pessoas exerçam seus
poderes por um período relativamente longo e possam usá-los
em um número identificado de casos. Os órgãos primários
podem executar as sanções, ou, por outra causa, sua decisão
de que a lei foi violada pode ser uma condição necessária para
a aplicação das sanções em determinadas circunstâncias.50

Nesse

ponto,

o

autor

conclui

que,

em

sistemas

jurídicos

desenvolvidos, as decisões emanadas dos órgãos primários são proferidas
depois de um processo litigioso regulado pela lei, e a decisão é com frequência
acompanhada por uma explicação das razões que a justificam. Nessas
circunstâncias, é relativamente fácil encontrar quais são as leis reconhecidas e
executadas pelos órgãos, o que não ocorre quando a decisão não é explicada
ou justificada pelo órgão. Contudo, é possível descobrir as razões que uma
pessoa teve para praticar um ato ou tomar uma decisão, ainda que essas
razões não sejam justificadas pela pessoa. Quanto aos órgãos jurídicos, essa
tarefa é facilitada, pois as leis existem apenas como parte de sistemas jurídicos
aceitos por determinada população. Há uma expectativa da população e dos
próprios juristas de que o órgão primário reconheça certas leis; e, se as
decisões do órgão não entrarem em conflito com tais leis, pode-se concluir que
ele agiu com base nelas. No entanto, além das leis, outros fatores podem
proporcionar razões para as decisões dos órgãos primários, tais como a
verificação de certos fatos, considerações de justiça etc.
Em relação à existência dos sistemas jurídicos, Raz 51 reconhece a
complexidade do problema e anota algumas sugestões relacionadas à maneira
50
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como deve ser abordado, apresentando duas questões norteadoras: existe um
sistema jurídico em determinada sociedade? Supondo que determinada
sociedade seja governada por um sistema jurídico, por qual sistema é ela
governada? Que sistema jurídico nela existe? Para as duas questões, existem
dois grupos de testes: um para determinar se em dada sociedade existe de fato
algum sistema jurídico e, havendo resposta positiva à primeira questão, outro
grupo para determinar qual sistema jurídico existe.
Segundo o autor, para o primeiro grupo de testes, denominados por
ele de testes preliminares, todas as leis do sistema são pertinentes, mas nem
todas são igualmente importantes. Devem ser considerados não só a
obediência ao direito público e ao direito privado, mas também o uso de
poderes legais de todos os tipos pela população. Ressalta, ainda, que se deve
dar atenção ao grau em que as leis são conhecidas e à influência que exercem
na conduta das pessoas. Assim, o teste preliminar seria um teste da eficácia
geral dos sistemas jurídicos, de modo que mais de um sistema pode passar no
primeiro teste e ser eficaz em determinada sociedade. Nesses casos, torna-se
necessário utilizar o segundo grupo de testes, denominado teste de exclusão,
para encontrar qual dos sistemas eficazes existe naquela sociedade.
Antes da aplicação do teste de exclusão em si, deve-se verificar se
os dois sistemas jurídicos sob consideração são de fato mutuamente
excludentes, pois uma mesma sociedade pode ser governada por dois
sistemas jurídicos que, ainda que conflitantes, sejam compatíveis. Cita-se,
como exemplo, que os Estados são incompatíveis uns com outros, mas são
normalmente compatíveis com religiões etc, visto que, em geral, cada
organização

social

de

determinado

tipo

é

incompatível

com

outras

organizações do mesmo tipo, mas nada impede que possa coexistir com
organizações sociais de outros tipos. Partindo-se da premissa de que dois
sistemas jurídicos sejam incompatíveis entre si e eficazes em determinada
sociedade, lança-se mão do teste de exclusão para determinar qual deles
existe naquela sociedade.
No tocante ao teste de exclusão, Raz informa que:

39
Este teste confere importância especial à atitude e aos atos
das pessoas em relação ao Estado, ao regime ou a outra forma
de organização social com que o sistema jurídico esteja
relacionado, sendo dela uma parte integrante. A população
desafia ou rejeita parte de um dos sistemas jurídicos por causa
de sua lealdade a um regime de preferência ao outro? É aqui
que se torna pertinente a intenção das pessoas no ato de violar
certos deveres ou de exercer ou se abster do exercício de
poderes legais [...] o teste de exclusão é um teste comparativo.
O sistema jurídico52 que se sai melhor entre os sistemas que
competem é o que existe. Em certos casos, dois sistemas
concorrentes podem ter as mesmas qualidades, e o caso deve
ser julgado como não decidido.

Conclui-se que identificar o sistema jurídico é imprescindível, uma
vez que o comando jurídico só terá legitimidade para ser aplicado de forma
concreta, na medida em que pertencer a um sistema jurídico. Assim, quem
quiser saber se, de acordo com certo sistema jurídico, determinada conduta é
obrigatória, proibida ou permitida, deve ser capaz de identificar, inicialmente, o
sistema jurídico ao qual se encontra submetido.
Etimologicamente, sistema no aspecto jurídico é o conjunto de
normas que funcionam como uma estrutura organizada dentro do ordenamento
jurídico. Os sistemas processuais são concepções teóricas a respeito de uma
realidade, de uma experiência real sobre como administrar as questões penais.
Em outras palavras, o que fazer quando se tem a notícia de um crime? Como
dar resposta ao cidadão? O sistema processual adotado será crucial para tais
indagações.53

1.3 Sistemas Processuais Penais

52

RAZ, Joseph. 2012. p. 277.
O sistema processual reflete a postura do Estado, sua relação com o indivíduo, de maneira
que o sistema processual adotado é revelado a partir da forma como o Estado acusa, julga e
permite ao cidadão o exercício da defesa. POZZER, Benedito Roberto Garcia. Correlação
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O processo penal encontra-se situado em uma estrutura que
apresenta características distintas e se divide, historicamente, nos sistemas
inquisitório, acusatório e misto.
Tenho a noção de sistema a partir da versão usual, calcada na
noção etimológica grega (systema-atos), como um conjunto de
temas jurídicos que, colocados em relação por um princípio
unificador, formam um todo orgânico que se destina a um fim.
É fundamental, como parece óbvio, ser o conjunto orquestrado
pelo princípio unificador e voltado para o fim ao qual se destina.
54

Nas lições de Mittermayer, a organização de uma sociedade política
irá exercer sobre os seus desenvolvimentos uma poderosa influência, e onde
reina a democracia domina o processo de acusação, respeitando-se as
garantias existentes contra todos os abusos possíveis. Há um verdadeiro
combate entre duas partes adversas. De um lado, o acusador emprega todos
os meios para convencer o juiz e, de outro lado, o acusado emprega em sua
defesa todas as armas para conquistar a seu favor a opinião do juiz. Já a forma
inquisitorial, segundo o autor, pertence principalmente ao sistema monárquico,
com um poder ativo, central, no qual ordena a perseguição dos crimes no
interesse da segurança e da ordem pública, sendo o processo penal um
simples negócio de administração.55
Infere-se do sistema inquisitorial que a decisão das causas será
entregue a juízes nomeados pelo poder central, mas esses deverão seguir as
instruções pelo legislador. O alvo final é a prova da verdade material em sua
mais completa expressão. E o caminho em busca da verdade será percorrido
em silêncio. Assim, a conquista da verdade material tende a provocar a
confissão que “obtida conscienciosamente, e prudentemente verificada com o
auxílio das outras provas, parece dever por excelência garantir a verdade da
imputação.” 56
Difere, portanto, do processo acusatório em que a acusação é
formulada publicamente pelo acusador, e o juiz não tem necessidade alguma
54

MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. Crítica à teoria geral do direito processual
penal. Rio de janeiro: Renovar, 2001. p.16-17.
55
MITTERMARYER, C. J. A. Tratado da prova em matéria criminal. Traduzido por Alberto
Antonio Soares. Livraria do Editor, 1871. p. 60-61.
56
Ibid., p. 66.

41

de provocar uma confissão. A máxima que orienta todo o processo de
acusação é a de que a prova incumbe ao acusador, não havendo a
necessidade de fazer da confissão do réu o fim das investigações do juiz.
Ademais, o juiz não pode ser instituído pelo soberano, sob pena de incorrer em
desconfiança pública. A sociedade somente confiará o “poder temível” de
decidir sobre os direitos mais sagrados dos cidadãos aos defensores vigilantes
e zeladores das liberdades. A administração das provas será feita inteiramente
perante o juiz, e a sociedade tomará parte imediata no resultado, eis que o
processo é público e o debate oral.57
Apresentada as noções básicas, torna-se relevante ressaltar que
inicialmente o sistema acusatório era privado 58 , não havendo ação pública,
cumprindo às partes pesquisarem e produzirem as provas das suas alegações.
Não havia ninguém representando a sociedade, o grupo, o poder, ou quem
detivesse o poder encarregado de fazer acusações contra os indivíduos.
Somente com o dano, ou ao menos com alguém que se apresentasse como
vítima de um dano e designasse um adversário, haveria um processo de ordem
penal.59
Almeida Júnior exemplifica tal fato, ao relatar que o primeiro ato do
processo era a denúncia do fato criminoso e do delinquente feita perante um
dos magistrados. O acusador privado expunha a denúncia, o magistrado exigia
os indícios, testemunhas ou outras provas que houvesse, dava juramento ao
acusador e designava o tribunal competente, convocando os cidadãos que
deviam servir de juízes, fazia-lhes prestar juramento de julgar segundo as leis,
invocando até mesmo a vingança dos deuses sobre sua raça se as
infringissem, fixando, em seguida, o dia do julgamento. Antes dessa data, a
57
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exposição da acusação era publicamente afixada no pretório, com a finalidade
de provocar o aparecimento de provas para destruí-la ou fortificá-la. Se o
acusado era condenado, eram logo tomadas medidas para a execução da
sentença, e, se fosse absolvido, procedia-se ao exame da conduta do
acusador.60
No entanto, essa forma jurídica foi aos poucos desaparecendo,
mostrando-se insuficiente para as necessidades advindas da modificação do
ambiente nas sociedades, para a repressão dos delitos, sendo certo que a
persecução deixada nas mãos dos particulares comprometia o próprio combate
à delinquência, tornando-se imperiosa uma ordem jurídica condizente com os
novos tempos. Essa transformação ocorreu paulatinamente do século XII até o
XIV, quando o sistema acusatório privado foi substituído pelo inquisitorial.
Nas palavras de Gomes Filho:
A estruturação do sistema probatório europeu continental,
cujos traços essenciais ainda influenciam os ordenamentos
contemporâneos, está fundamentadamente ligada à crise da
sociedade feudal e à consequente expansão do poder político
das primeiras monarquias ocidentais; interessados na
repressão dos delitos, como forma de fazer prevalecer sua
autoridade sobre à dos senhores feudais, os reis não podiam
empenhar-se pessoalmente, nem através de
seus
procuradores, nos mecanismos de prova até então utilizados –
duelos, juramentos, ordálias, etc. que, herdados dos costumes
judiciários germânicos, submetiam os contendores a uma
espécie de jogo, através do qual se manifestava a interferência
divina na solução do conflito. 61

Verificou-se também que a acusação feita pela parte privada era
muitas vezes inspirada por vingança. Segundo Almeida Júnior, transportava-se
a ação pública das mãos das partes para as do juiz, com o poder de dirigir e
provocar ex officio os atos da instrução, essencialmente secretos, não pesando
qualquer responsabilidade sobre o inquiridor. A acusação também se
transformou, sendo abandonadas as formas romanas. Estabelecido o processo
escrito, a acusação formal da parte ou da justiça, por um promotor, só foi
60
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estabelecida para depois que a formação da culpa, feita inquisitorialmente, em
processo sumário, iniciado ou por inquirição secreta nos casos de devassa, ou
por querela do ofendido, ou de qualquer do povo, ou por simples denúncia de
crime público, estivesse encerrada. Somente a partir daí, seguia-se um
processo aberto e ordinário.62
Ada Pellegrini Grinover 63 aponta o modelo estabelecido no Egito
como embrião do procedimento inquisitório de persecução criminal, uma vez
que a iniciativa era oficial, num sistema em que o Poder Judiciário era exercido
pelos sacerdotes. Nesse sentido, afirma Galdino Siqueira:
que o sistema inquisitório
instituições do direito
desenvolvidos na idade
eclesiásticas, pelo princípio
da inquisito officio. 64

tem seus primeiros germens nas
romano e egípcio, germens
média, diante das jurisdições
introduzido pelo Papa Inocêncio III,

Assim, a atividade persecutória, tarefa até então destinada aos
particulares, com a implementação da inquisição, passou ao encargo da Igreja
e

do

Estado.

Dispensou-se

o impulso

do

acusador,

agindo

o juiz

independentemente de provocação, apresentando a acusação e também
proferindo a sentença.
O sistema inquisitorial possui características marcantes, tais como:
procedimento secreto, formal e escrito; as funções de acusar, julgar e defender
concentradas nas mãos do inquisidor; procedimento sem contraditório. O órgão
julgador, além de decidir o litígio, era incumbido de elaborar a acusação penal
ex officio e perscrutar as provas, incluída a investigação sobre o acusado que,
despido de garantias processuais, era considerado um mero objeto de
investigação. O procedimento investigatório secreto era utilizado pelo juiz
acusador para carrear elementos que pudessem ratificar a acusação por ele
próprio elaborada. Nas palavras de Afrânio Jardim: “a prova não era fator de
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convencimento do juiz, mas instrumento para este convencer os outros do
acerto da acusação que apresentara liminarmente.”

65

Verifica-se nesse sistema uma supremacia da verdade real em
detrimento dos demais valores e interesses. A estrutura do processo
inquisitorial foi construída a partir de um conjunto de instrumentos e conceitos,
especialmente o de verdade real ou absoluta. Para obtenção dessa verdade, o
inquisidor precisa do corpo do herege, transformando a prisão cautelar em
regra geral. Para alcançar tal desiderato, em busca dessa verdade, pode
ocorrer até mesmo a tortura e, consequentemente, a confissão. A tortura era
um meio para se conseguir a verdade. Uma vez obtida a confissão, o inquisidor
não precisa de mais nada, pois esta é considerada a rainha das provas. 66
Adotava-se o sistema da prova legal ou tarifada, em que o legislador
estabelece, previamente, o valor de cada prova, assim como a hierarquia entre
elas, vinculando a atividade de apreciação das provas pelo julgador.
Comparando

o

sistema

acusatório

privado

com

o

sistema

inquisitorial Galdino Siqueira afirma que inconvenientes e males resultam
desses sistemas: do acusatório, o de ficar o procedimento entregue à iniciativa
privada originando em muitos casos a impunidade; do inquisitorial, o segredo
das diligências, as confissões extorquidas pela tortura. 67
O sistema inquisitorial predominou até finais do século XVIII início do
século XIX, surgindo, então, o sistema acusatório, fundado nos ideais
iluministas, a luta pela igualdade, liberdade e separação dos poderes. A crítica
ao aparato repressivo das Monarquias e à sua brutalidade, bem como o
processo de urbanização gerado pela Revolução Industrial serviram de suporte
ideológico à Revolução Burguesa do século XVIII. 68
Nesse sentido, esclarece Luigi Ferrajoli:
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(...) a batalha cultural e política contra a irracionalidade e o
arbítrio desse procedimento forma um dos motivos animadores
de todo o Iluminismo penal reformador. De Thomasius a
Montesquieu, de Beccaria a Voltaire, de Verri a Filangieri e a
Pagano, todo o pensamento iluminista concordou com a
denúncia da desumanidade da tortura e do caráter despótico
da Inquisição, assim como com o redescobrimento dos valores
garantistas da tradição acusatória, tal como foi transmitida do
antigo processo romano ao ordenamento inglês. Foi portanto
natural que a Revolução Francesa adotasse – na oportunidade
imediatamente seguinte a 1789 – o sistema acusatório,
baseado na ação popular, no júri, no contraditório, na
publicidade e oralidade do juízo e na livre convicção do juiz.

Almeida Júnior, ao comparar o sistema inquisitivo com o acusatório,
aponta quatro pontos de diferença:69
1.

No sistema acusatório, admite-se uma acusação formulada

no início da instrução, com observância do contraditório, defesa livre e
debate público entre o acusador e o acusado. Já no inquisitorial, procede-se
às pesquisas antes de qualquer acusação; o interrogatório do indigitado
substitui a defesa; e, no lugar do debate oral e público, ocorrem as
confrontações secretas das testemunhas;
2.

O sistema acusatório subordina-se ao método sintético,

assim, afirma o fato e, enquanto não provado, o acusado é presumidamente
inocente; o sistema inquisitorial subordina-se ao método analítico, não
afirma o fato, supõe a sua possibilidade e probabilidade, presume um
culpado, busca e colige os indícios e as provas;
3.

O sistema acusatório propõe-se a fazer entrar no espírito

do juiz a convicção da criminalidade; o inquisitorial propõe-se a fornecer ao
juiz indícios suficientes para que a presunção possa ser transformada em
realidade;
4.

Enfim, um se preocupa com o interesse individual lesado

pelo processo, o outro se preocupa principalmente do interesse público
lesado pelo delito.
No entanto, o próprio autor admite que o sistema inquisitorial
contenha elementos que não podem ser desprezados, sendo à época uma
69
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garantia de justiça e liberdade, sendo o procedimento inquisitório o protetor da
fraqueza perseguida e o adversário da força tirânica. No sistema acusatório
privado, os homens de condição humilde estavam expostos às arbitrariedades
dos fortes, ricos e poderosos. Era tarefa difícil acusar sem constrangimento,
sem o temor e quase a certeza da vingança. É certo que os abusos
desnaturaram a instituição, causando até mesmo males superiores aos
benefícios, porém a consequência não poderia ser a abolição do sistema, mas
a criação de cautelas para o seu aproveitamento. Com isso, desde o século
XVIII, as nações em sua maioria trataram de adotar um sistema misto, em que
os direitos individuais se harmonizassem com as exigências da defesa social. 70
Combinavam-se, portanto, as vantagens de ambos os sistemas. Do
sistema acusatório retirava-se a imparcialidade do órgão julgador, e do
inquisitorial aproveitava-se a oficialidade da persecução, garantindo maior
efetividade no que concerne à punição dos autores.
Registra-se que o entendimento de que o sistema inquisitorial pode
ter trazido alguns benefícios, se comparado com o acusatório privado, sofre
críticas. Aury Lopes afirma que o sistema inquisitório mudou a fisionomia do
processo de forma radical. O que era um duelo leal e franco entre acusador e
acusado, com igualdade de poderes e oportunidades, transforma-se em uma
disputa desigual entre o juiz inquisidor e o acusado. Na verdade, confundem-se
as atividades do juiz e acusador e o acusado perde a condição de sujeito de
processo, passando a ser mero objeto da investigação. 71
Diante do exposto, do estudo histórico apresentado, torna-se
possível afirmar a correlação dos sistemas processuais penais com o momento
histórico–político da sociedade. Para a Teoria de Lhumann, já apresentada em
breve síntese, a evolução do Direito deve acompanhar a evolução da
sociedade e, por isso, desenvolve-se uma permanente relação com o
ambiente. De fato, o Direito reflete os anseios da sociedade, seu contexto
histórico.
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Verificamos, inicialmente, que o Estado não possuía exclusividade
no exercício da pretensão punitiva, sendo que os próprios particulares
exerciam tal atividade. Somente com a supressão da vingança privada, atribui se, exclusivamente, ao Estado o direito de punir. Nesse diapasão, Aury Lopes
Júnior72 afirma que “ao suprimir a vingança privada e avocar o poder de punir,
nasce o processo penal como caminho necessário para que o Estado
legitimamente imponha uma pena”.
O Código de Processo Penal de 1941 nasceu em um momento em
que era nítida a característica repressiva e autoritária, viabilizando práticas
arbitrárias em que se adotava o sistema inquisitorial. Esse Código, como
vimos, vigora até os dias atuais com algumas modificações pontuais, muito
embora defasado pelo decurso do tempo e em suas ideologias. Nesse sentido,
a Constituição da República de 1988 configura-se como um marco. Por isso,
para que possamos dar-lhe verdadeira aplicação, deve ser feita uma releitura
do Código à luz da própria Constituição, para, enfim, o adaptarmos ao sistema
processual adotado.
No capítulo que se segue, tratar-se-á das controvérsias acerca dos
sistemas processuais penais, da visão doutrinária sobre o sistema processual
adotado e da consequente gestão probatória. Dar-se-á enfoque à divergência
doutrinária sobre a (im)possibilidade de o juiz determinar ex officio a produção
probatória e, por fim, será feita uma análise de dispositivos do Código de
Processo Penal, verificando-se as teorias adotadas pela doutrina.
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2. A GESTÃO DA PROVA PELO JUIZ E O SISTEMA ACUSATÓRIO:
POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO

No capítulo anterior, foi feita uma breve análise histórica dos
sistemas

processuais,

apresentando

suas

características

básicas,

reconhecendo, sempre, as transformações do Estado e seus reflexos nos
sistemas adotados. Assim, é natural a afirmação de diferentes tratamentos aos
institutos processuais, tendo em vista as alterações políticas e ideológicas no
tempo.
Apenas para ilustrar, a tutela coletiva foi o grande marco do
processo brasileiro na década de 1990, o que provocou uma corrida dos
jurisdicionados ao Poder Judiciário, ávidos por uma resposta estatal de
preferência célere, efetiva e justa.
O ápice foi a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor
e de todas as proteções por ele encampadas. Vivenciamos, no século XX, os
denominados direitos em massa. Deve-se considerar ainda que a lógica da
tutela coletiva é a seguinte: em vez de 100 mil ações individuais, tem-se uma
ação coletiva.
No âmbito penal, verificamos modernas formas de criminalidade,
com ofensas a bens jurídicos difusos (meio ambiente, ordem tributária,
relações de consumo etc.). A proteção jurídica a bens individuais não é mais
suficiente, sendo imperiosa a tutela dos bens jurídicos transindividuais.
Já no tocante à prova, difundiu-se uma cultura jurídica que,
amparada na superioridade do poder estatal, atribui excessivo poder ao juiz,
fazendo nascer a figura do juiz autoritário, de modo que, no combate à
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criminalidade, deveria o magistrado atuar para encontrar a verdade ou alcançar
a paz social almejada. 73 Esse pensamento foi mitigado, sendo aos poucos
substituído pela opção de um juiz garantidor dos direitos fundamentais,
interpretando o código de processo à luz da Constituição da República. 74
O

processo

penal,

de

fato,

é

marcado

por

movimentos

característicos da época, aliados aos meios de comunicação de massa,
produzindo, na consciência da população, a ilusão de que a repressão com
aumento severo das penas é a garantia da luta contra a criminalidade75. Assim,
ora emergem ideias de repressão ao crime, segurança à sociedade, ora
prevalece um olhar voltado à proteção do acusado, suas garantias,
resguardando a aplicação dos direitos fundamentais, como se depreende das
lições de Aury Lopes, ao abordar os movimentos repressivistas (Lei e Ordem/
Tolerância Zero):
O Brasil já foi contaminado por esse modelo repressivista há
mais de 20 anos, quando a famigerada Lei dos Crimes
Hediondos (Lei 8072/90), seguida de outras da mesma linha,
marcou a entrada do sistema penal brasileiro na era da
escuridão, na ideologia do repressivismo saneador. A ideia de
que a repressão total vai sanar o problema é totalmente
ideológica e mistificadora. Sacrificam-se direitos fundamentais

73

“O horror de cada esquina das grandes metrópoles e dos mais variados cantões invade os
lares, contribuindo decisivamente para a difusão do medo e da insegurança, produzindo
espasmos de irracionalidade, criando monstros e obstaculizando qualquer proposta de solução
pacífica, racional e democrática dos conflitos. Fomenta-se uma verdade única: repressão a
qualquer custo (inclusive a despeito das regras do jogo).” MORAES DA ROSA, Alexandre;
SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço da. Para um Processo Penal Democrático. Crítica à
Metástase do Sistema de Controle Social. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 8.
74
“Assim é que a Constituição da República é a norma maior, sendo o fundamento de validade
material e formal do sistema. Advém disto o fato de que todos os dispositivos e interpretações
possíveis, inclusive o de transformar substantivo em adjetivo – exclusivamente -, como
acontece com o art. 144 parágrafo 4º, da CR, por exemplo, devem perpassar pelo seu controle
formal e material, não podendo ser infringida ou modificada ao talante dos governantes
públicos, mesmo em nome da maioria – esfera do indecidível -, dado que as constituições
rígidas, como a brasileira de 1988, devem sofrer processo específico para reforma, ciente,
ainda, da existência de cláusulas pétreas. Na prática, a aplicação de qualquer norma jurídica
precisa sofrer oxigenação constitucional de viés garantista, para aferição da constitucionalidade
material e formal da norma jurídica. E somente assim se dá a devida força normativa à
Constituição.” ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto do processo penal conforme a
teoria dos jogos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p.37.
75
Sustenta Maria Lucia Karam que “tais campanhas manipulam emoções, selecionando e
propagando alguns crimes mais cruéis, para, assim, produzir e generalizar uma indignação
moral contra os que são identificados como criminosos. Ao mesmo tempo, atemorizam a
população, fazendo com que esta perceba como ameaça maior de mortes e danos corporais, a
ação de estupradores, sequestradores e, principalmente, assaltantes” KARAM, Maria Lucia. De
crimes e fantasias. Niterói: Luam, 1993, p.198.
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em nome da incompetência estatal em resolver os problemas
que realmente geram a violência.76

Segundo Bottino77, com a falência do Poder Executivo por não atuar
diretamente sobre fatos relacionados à criminalidade, o Legislativo passa a ser
bombardeado com demandas, tais como aumento de penas, diminuição da
maioridade penal, acarretando uma flexibilização das garantias individuais em
prol do combate ao crime. Porém, a edição de novas leis não é suficiente para
lidar com a criminalidade violenta e a frustação coletiva é canalizada para o
Poder Judiciário, com demandas por interpretações restritivas de garantias
individuais.

Nesse diapasão, afirma Antonio Scarance Fernandes

78

que o

processo penal trabalha com um bem fundamental do ser humano, qual seja, a
liberdade, e, especialmente por isso, reflete a concepção política dominante e a
maneira de tratar os direitos, as garantias do suspeito, acusado, e os
interesses dos órgãos incumbidos da persecução penal.
Com efeito, verificou-se no capítulo anterior que, baseando-se numa
concepção autoritária do Estado, o processo penal é voltado ao interesse
estatal, sendo o suspeito, acusado, visto como mero objeto de investigação,
característica de um modelo inquisitorial. No Estado Liberal, o indivíduo já
passa a ser sujeito de direitos, entre os quais o de ser julgado por um órgão
imparcial, distinto da acusação, o que é uma característica de um modelo
acusatório.
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LOPES JR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da
Instrumentalidade Garantista). Rio de janeiro: Lumen Juris, 2004. P.15.
77
BOTTINO, Thiago. A doutrina brasileira do direito ao silêncio: o STF e a conformação
do sistema processual penal constitucional in Processo Penal e Democracia. Estudos em
Homenagem aos 20 anos da Constituição da República de 1988. Coordenadores Geraldo
Prado e Diogo Malan. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2009, p.570.
78
SCARANCE, Antonio Fernandes. Processo penal constitucional. São Paulo: Editora RT,
2012, p.25.
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Portanto, como ponto de partida, pode-se afirmar como premissa
que são dois os clássicos sistemas que norteiam a persecução penal, o
inquisitivo e o acusatório, os quais se alternam ao longo da história.
No presente capítulo, iremos focar no sistema processual atual, sob
o olhar da Constituição da República de 1988, apresentando as controvérsias
sobre o tema e tendo como pano de fundo desse discurso a gestão da prova e,
mais precisamente, a possibilidade ou não de o juiz determinar de ofício a
produção da prova.

2.1. O conceito de prova para o Direito e sua natureza jurídica

Inicialmente, cabe ressaltar que o próprio conceito de prova é
controverso, e, no entendimento de muitos juristas, essa terminologia é
empregada de forma atécnica, sendo importante, portanto, apresentar uma
breve explanação sobre o instituto, pois, segundo Lênio Luiz Streck:
[...] o direito não é aquilo que o judiciário diz que é. E tampouco
é/será aquilo que, em segundo momento, a doutrina,
compilando a jurisprudência, diz que ele é a partir de um
repertório de ementários ou enunciados com pretensões
objetivadoras. Do mesmo modo o direito não é um dicionário
recheado de conceitos. Na verdade, pensá-lo como uma
‘lexicografia’ é vê-lo tropeçar no primeiro vendedor de picolés79.

Sabe-se que a persecução penal se apresenta em duas etapas: a
investigação penal exercida através do inquérito policial (em regra) e a ação
penal, persecutio criminis in iudicium, exercida pelo Ministério Público (MP).
Assim, a ação é exercida iniciando-se o processo. Nesse sentido, cabe crítica
ao texto do CPP de 1941, por mencionar, em alguns dispositivos, v.g art. 156, I,
a expressão “iniciada a ação”.
Não é incomum a utilização do termo ‘prova’ na fase preliminar
investigatória. O inquérito policial é um procedimento administrativo, no qual

79

STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.115.
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serão realizadas diligências para apurar autoria e materialidade, elementos que
servirão como suporte para o órgão acusatório. 80
Assim, predomina na doutrina 81 o entendimento de que, durante
essa primeira fase não há que se falar em acusado, réu, nem, portanto, em
contraditório e prova, mas tão somente em elementos informativos, como
menciona a redação do art. 155 do CPP atualizada pela Lei 11.690/08.
Existe, entretanto, entendimento contrário. Assim, Aury Lopes

82

sustenta que a informação de que não existe direito de defesa e contraditório
no inquérito policial é genérica, infundada, pecando por reducionismo. Em
relação ao direito de defesa, o autor cita, como exemplos, a possibilidade de o
indiciado exercer no interrogatório policial sua autodefesa positiva ou negativa
(ora dando sua versão sobre os fatos, ora exercendo o direito ao silêncio), o
requerimento de diligências e de juntar documentos e, por fim, a possibilidade
de se impetrar habeas corpus, que constitui inegavelmente um meio de defesa.
Também quanto ao contraditório, Lopes Júnior 83 reconhece a sua
existência no curso das investigações, porém afirma que a sua eficácia é
insuficiente e deve ser potencializada. Inicialmente o autor menciona que o
artigo 5º, LV, da Constituição da República, não pode ser interpretado de forma
restrita e afirma que houve uma “confusão terminológica”, ao se falar em
processo administrativo, quando deveria ser procedimento. Ademais, o fato de
o legislador constituinte mencionar acusados e não indiciados não seria, para o
autor, um impedimento para a sua aplicação na investigação preliminar, até
porque a expressão utilizada foi acusados em geral, devendo nela ser
compreendido também o indiciado, pois qualquer forma de imputação
determinada representa uma acusação em sentido amplo.

80

“O inquérito policial é um procedimento administrativo realizado pela polícia judiciária,
consistente em atos de investigação visando a apurar a ocorrência de uma infração penal e
sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, bem como requerer
medidas cautelares.” BADARÓ, Gustavo. Processo penal. São Paulo: Ed. Campos jurídicos,
2012, p. 70.
81
Nesse sentido: TOURINHO Filho. Manual de processo penal, São Paulo: Saraiva, 2006,
p.68; SCARANCE, Fernandes, Processo penal constitucional. São Paulo: Editora RT, 2012,
p.70; MARQUES, Frederico, Tratado de direito penal, São Paulo: Saraiva, 1964, p.190.
82
LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 338.
83
LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal, São Paulo: Saraiva, 2013, p.338.
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Ressalta o autor84, entretanto, que, ao falar em contraditório na fase
pré-processual, refere-se ao seu primeiro momento, o da informação. Esse
direito de informação é uma faceta do contraditório, na medida em que, através
dele, será exercida a defesa. Afirma ainda que não pode existir contraditório
pleno no inquérito policial, pois não há, de fato, o exercício de uma pretensão
acusatória, nem está presente a estrutura dialética que caracteriza o processo.
No mesmo sentido, Lauria Tucci

85

assevera que:

[...] com efeito, preconizando o precedente inciso (LIV) que
‘ninguém será privado da liberdade [...] sem o devido processo
legal”, à evidência que se deverá conceder ao ser humano
enredado numa persecutio criminis todas as possibilidades de
efetivação de ampla defesa, de sorte que ela se concretize em
sua plenitude, com a participação ativa, e marcada pela
contraditoriedade, em todos os atos do respectivo procedimento,
desde a fase pré-processual da investigação criminal, até o final
do processo de conhecimento, ou do de execução, seja
absolutória ou condenatória a sentença proferida naquele [...] no
processo penal, todavia, o indivíduo tem direito à informação
desde o início da persecutio criminis [...].”

Não

obstante

a

opinião

desses

autores,

acompanha-se

o

pensamento de que só há que se falar em contraditório propriamente dito na
fase processual. Dessa forma, inaugura-se o nosso trabalho dando ênfase a
esse ponto crucial. Prova é a informação qualificada pelo crivo do contraditório.
É o objeto do contraditório exercido pelas partes perante o juiz natural.
Nesse tocante, Aury Lopes Jr.86 enfatiza a diferença entre atos de
prova e os atos de investigação produzidos na fase pré-processual, garantindo
um julgamento com fundamento nas provas produzidas no processo à luz do
princípio do devido processo legal. A prova é um direito das partes, e, como
direito subjetivo, sempre corresponderá a um dever de outrem. O titular do
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Ibid., p.339.
TUCCI, Rogerio Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p.155- 158.
86
“Considerando que a principal garantia que temos é a da jurisdição e, como consectário
lógico dela, a de ser julgado com base na prova produzida dentro do processo, com todas as
garantias do due process of law, é muito importante distinguir os atos (verdadeiramente) de
prova, daqueles meros atos de investigação (produzidos na fase pré-processual). Somente são
considerados atos de prova e, portanto, aptos a fundamentarem a sentença, aqueles
praticados dentro do processo, à luz da garantia da jurisdição e demais regras do devido
processo legal.” (LOPES JR, 2013, p.547).
85
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direito de ação é, simultaneamente, titular do direito à prova. E todo acusado,
sendo titular do direito de defesa, é também titular do direito à prova.
Autor e acusado são credores do direito à prova, sendo devedores o
legislador (este não pode editar leis suprimindo o direito à prova) e o próprio
juiz, que, no processo penal, não poderá limitar a atividade probatória para
além do que a lei já faz. Dessa afirmação, alcançamos a natureza jurídica da
prova – direito das partes correlacionado aos direitos de ação e defesa. A
prova passa a ser direito inerente ao direito de ação e defesa, conforme ensina
Paulo Rangel87:
Neste caso, a prova passa a ser um direito inerente ao direito
de ação e de defesa. Ou seja, um desdobramento, um aspecto
do direito de ação e de defesa. Portanto, podemos dizer que a
sua natureza jurídica é um direito subjetivo de índole
constitucional de estabelecer a verdade dos fatos...

Na mesma linha de raciocínio, Eugênio Pacelli de Oliveira 88 também
afirma que o réu tem direito à prova:
Como decorrência do princípio e em consequência do exercício
da ampla defesa, pode-se afirmar que o réu tem direito à prova.
Desnecessário afirmar que igual direito assiste ao órgão da
acusação, já que o direito do réu à prova tem como
pressupostos a existência e o exercício do direito da acusação.

Sendo assim, chega-se a uma primeira conclusão, qual seja, a de
que o direito à prova pertence às partes. Pode-se indagar, em decorrência: o
que restará, em termos de gestão de prova, para o magistrado? Ele poderá
deferir provas de ofício? Poderá determinar a inquirição de testemunhas não
arroladas pelas partes? Ele pode solicitar realização de diligências, perícias
não

requeridas

pelas

partes? Pode

fazer

perguntas

diretamente

às

testemunhas em face da atual ordem prevista no artigo 212 do CPP? A
resposta afirmativa a tais indagações viola o sistema acusatório, ou o princípio
da imparcialidade?

87

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 18. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010.p.459.
88
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2012. p.333.
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2.2. O sistema acusatório adotado implicitamente na Constituição da
República: posicionamento doutrinário.

A Constituição da República de 1988, ao atribuir privativamente a
titularidade da ação penal pública ao Ministério Público, fixou, segundo
entendimento majoritário89, um parâmetro de modelo processual acusatório no
Brasil. A Carta Magna não prevê expressamente qual é o sistema processual
por ela adotada, entretanto, são dispostas, ao longo do seu texto, garantias que
identificam a vigência de um processo acusatório.
Para exemplificarmos, podemos citar o artigo 129, inciso I, da citada
Constituição, haja vista o caráter obrigatório de propositura de ações penais no
caso das ações públicas e das públicas condicionadas à representação; o
artigo 5º, LIX, que garante o direito ao contraditório e à ampla defesa; e,
também no artigo 5º, LVII, que dispõe sobre o princípio da presunção da
inocência.90
Ao formalizar a separação concreta dos poderes de acusação, defesa e
julgamento, assegurando a independência das partes, a Constituição identifica
o sistema acusatório no processo penal.
Entretanto, a questão não é tão simples quanto possa parecer.
Alguns autores alegam que a existência do inquérito policial na fase pré –
processual é indicativa de que o sistema vigente seria o misto. Tornaghi 91
aponta que o Direito Brasileiro segue um sistema que, com maior razão, se
poderia denominar misto, pois a apuração do fato e da autoria é feita no
89

Nesse sentido, Geraldo Prado em Sistema Acusatório, p. 284. ; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli.
Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2012, p.10. Aury Lopes afirma que “o processo
penal brasileiro tem uma clara matriz inquisitória, e que isso deve ser severamente combatido,
na medida em que não resiste à necessária filtragem constitucional. Ou seja, a estrutura do
Código de processo penal de 1941 deve ser adequada e, portanto, deve ser conformada à
nova ordem constitucional vigente, cujos alicerces demarcam a adoção do sistema acusatório”.
Direito Processual Penal. Rio de janeiro : Saraiva,2013, p.127.
90
Constituição da República. Artigo 129 . São funções institucionais do Ministério Público: I –
promover, privativamente a ação penal pública, na forma da lei; artigo 5º, LIX – será admitida
ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal; LVII –
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
91
TORNAGHI, Helio. Instituições de Processo Penal, v.2. São Paulo: Saraiva, 1977, p.20.
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inquérito policial, enquanto o processo judiciário, em suas linhas gerais, é
acusatório. Tucci92 também defende a tese do sistema misto, ao afirmar que o
processo

penal

delineia-se

inquisitório,

substancialmente,

na

sua

essencialidade; e, formalmente, no tocante ao procedimento desenrolado na
segunda fase da persecução penal, acusatório.
Também na visão de Nucci,93 o sistema adotado no Brasil, embora
não oficialmente, é o misto. Para o autor, são dois os enfoques a serem
observados: o constitucional e o processual. A Constituição prevê princípios
que

regem

o

sistema

acusatório,

porém

o

nosso

processo

penal

(procedimentos, recursos, provas etc.) é regido por código específico, que data
de 1941 e por isso com uma nítida ótica inquisitiva, concluindo-se, portanto,
que “o encontro dos dois lados da moeda resultou no hibridismo que temos
hoje”.
Sobre o tema, Aury Lopes esclarece que:
Enquanto não tivermos um processo verdadeiramente
acusatório, do início ao fim, ou, ao menos, adotarmos o
paliativo da exclusão física dos autos do inquérito policial
dentro do processo, as pessoas continuarão sendo
condenadas com base na “prova” inquisitorial, disfarçada no
discurso do “cotejando”, “corrobora”... e outras fórmulas que
mascaram a realidade: a condenação está calcada nos atos de
investigação, naquilo feito na pura inquisição.94

Apesar dessa controvérsia, é difundido na doutrina que o fator
diferencial entre o sistema acusatório e o inquisitório estaria centrado na gestão
da prova. Ou seja, o que efetivamente diferencia o sistema acusatório do
inquisitivo seria a posição dos sujeitos processuais e a gestão da prova. 95
Assim, entende-se a priori ser a gestão da prova o diferenciador
entre os sistemas acusatório e inquisitório, indicado até mesmo pelo próprio
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TUCCI, Rogerio Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p.49.
93
NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p.122.
94
LOPES JÚNIOR, 2013, p. 121.
95
FIORI, Ariane Trevisan. A prova e a intervenção corporal. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2008.p.30.
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conceito de sistema processual, conforme se depreende das palavras de
Marcos Zilli:
São campos criados a partir do agrupamento de unidades que
se interligam em torno de uma premissa. Funcionam como uma
indicação abstrata de um modelo processo penal constituído de
unidades que se relacionam e que lhe conferem forma e
características próprias.96

Em contrapartida, há quem sustente que, embora todos os sistemas
sejam mistos, não existe um princípio fundante misto, na essência será
inquisitório ou acusatório, a partir do princípio que informa o núcleo. O sistema
inquisitório é fundado pelo princípio inquisitivo, de instrução e conhecimento de
ofício pelo juiz na busca da verdade material, ao passo que, no sistema
acusatório, a gestão da prova está nas mãos das partes, regendo-se pelo
princípio dispositivo.97
Nessa linha, Coutinho

98

afirma que, no processo penal, o sujeito

deve conhecer, ter acesso e domínio quanto ao fato criminoso, o que se dá
pela reconstituição precipitada, ou seja, pelo método adotado. No entanto, o
autor ressalta que o fim do sistema ressignifica o seu princípio unificador,
revestido de colorido diferente nos dois sistemas conhecidos. Assim, o princípio
unificador será inquisitivo, se o sistema for inquisitório; e será dispositivo, se o
sistema for acusatório. Coutinho conclui que, como ideia única, não comporta
divisão, sendo inconcebível um princípio misto e, de consequência, um sistema
misto. Assim:
Desde uma visão mais adequada, os sistemas são mistos não
por força da simples somatória dos elementos que os integram,
mas, fundamentalmente, porque em sendo sistemas regidos
pelo princípio inquisitivo, têm agregados a si elementos
provenientes do sistema acusatório, como vai suceder com o
sistema processual penal brasileiro em vigor e que tem por base
o CPP de 1941; ou em sendo regidos pelo princípio dispositivo,
têm agregados a si elementos provenientes do sistema

96

ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do Juiz no Processo Penal. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.34
97
LOPES JÚNIOR, op. cit., p.124.
98
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Sistema Acusatório: Cada parte no lugar
constitucionalmente
demarcado.
Disponível
em:
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inquisitório, como
americano.99

vai suceder com o sistema norte

–

Enfim, encontrar a melhor qualificação para o sistema processual
não é tarefa fácil, até mesmo pelo fato de o Código de Processo Penal datar de
1941 e a nossa Constituição ser de 1988. Porém, nesse aspecto o que existe
de relevante é que, a partir da Constituição, o processo penal deve ser regido
pelo princípio democrático. Pensamos que processo penal democrático não
pode significar simplesmente que o juiz deve ficar alijado da gestão probatória.
Para melhor compreensão da hipótese apresentada, far-se-á um
breve relato das alterações. O ano de 2008 foi um marco para o Direito
Processual Penal, já que três leis entraram em vigor com o propósito de
atualizarem o Código de Processo Penal (Lei 10.689/08; Lei 10.690/08 e Lei
11.719/08).
É certo que mudanças pontuais muitas vezes não são bem
recebidas e, infelizmente, em sua expressiva maioria, nada mudam. Assim
conclui Coutinho, ao afirmar que se reforma para nada e que as mudanças não
serão feitas com mais pena, mais punição, ainda que tenhamos por parte da
sociedade um anseio punitivo.
[...] infelizmente, no entanto, é, no fundo, o anseio punitivo que
pauta e motiva as reformas parciais, em que pese o espírito
democrático (sincero) de muitos dos autores das ideias
reformistas; e é por isso que o país continua assim: porque se
reforma e se reforma para não mudar nada, seguindo na
crença [de] que se melhora com mais pena, mais prisão, mais
punição. Faz-se reforma pelas mudanças que, de fato, só se
darão quando mudar a base epistemológica. Contudo, quanto
sabem, de fato, os juristas de epistemologia? 100

Na mesma linha de raciocínio, Flaviane Barros 101 , ao tratar das
reformas processuais penais, afirma que algumas alterações podem relativizar
as promessas do Estado Democrático de Direito, na medida em que têm como
pano de fundo a celeridade processual exigida pela atual emergência social,
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Ibid.
COUTINHO. Boletim IBCCRIM, nº 188, jul, 2008, p.13.
101
BARROS, Flaviane Magalhães. (Re) Forma do processo penal: comentários críticos dos
artigos modificados pelas Leis 11.690/08 e n. 11.719/08. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. XVI.
100
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atualizando até mesmo práticas pré-constitucionais da ordem autocrática
anterior à carta política de 1988.

2.3. Análise dos artigos 212 e 156 do Código de Processo Penal

As reformas eram necessárias, mas, ainda assim, não foram
suficientes para fazerem com que o Código de Processo Penal efetivamente se
tornasse um instrumento ágil, efetivo, atendendo aos anseios da sociedade.
Faremos uma análise da norma prevista no novo artigo 212, fruto da reforma
de 2008, que mantém, indubitavelmente, relação com o tema proposto.
Observe-se, portanto, sua atual redação:
Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes
diretamente à testemunha, não admitindo o juiz àquelas que
puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa
ou importarem na repetição de outra já respondida.
Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz
poderá complementar a inquirição.

O artigo em tela trata do sistema de inquirição das testemunhas.
Antes da reforma, prevalecia o denominado sistema presidencialista, no qual
as perguntas às partes eram formuladas por intermédio do juiz, conforme
estabelecia a antiga redação: “... as perguntas das partes serão requeridas ao
juiz, que as formulará à testemunha...”.
A nova redação adota o sistema da inquirição direta e cruzada,
semelhante ao sistema norte-americano (adversarial system) de modo que as
perguntas às partes são formuladas diretamente às testemunhas, iniciando-se
por quem as arrolou, colocando a atuação do magistrado de forma supletiva ao
disciplinar – no seu parágrafo único – que ele poderá complementar.
Inicialmente, a nova redação do art. 212 do CPP fez surgir uma
controvérsia entre a 5ª e a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em
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maio de 2009, a 5ª Turma decidiu, por unanimidade, que a inobservância da
ordem prevista no artigo 212 do CPP ensejava nulidade absoluta por ofensa ao
Princípio do Devido Processo Legal, que assegura a estrita observância do
procedimento estabelecido pela lei e o princípio acusatório, exigindo-se que o
magistrado preserve sua imparcialidade, afastando-se da produção das provas,
função incumbida exclusivamente às partes.
EMENTA: Habeas Corpus. Nulidade. Reclamação Ajuizada no
Tribunal Impetrado. Julgamento Improcedente. Recurso
Interposto Em Razão do rito adotado em audiência de instrução
e julgamento. Inversão na ordem de formulação das perguntas.
Exegese do Art. 212 do CPP, com a redação dada pela lei
11.690/08.
Ofensa
ao
Devido
Processo
Legal.
Constrangimento evidenciado. (HC nº121. 216, Rel. Ministro
Jorge Mussi, 5ª Turma do STJ, DJ 19; 05/09. Informativo nº
395 do STJ).

Em dezembro de 2009, prevaleceu na 6ª Turma do STJ o
entendimento de que a inobservância do dispositivo gerava apenas nulidade
relativa, por se tratar de simples inversão do procedimento e não ter sido
suprimida a possibilidade de o magistrado efetuar suas perguntas, ainda que
subsidiariamente, para o esclarecimento da verdade real. Com efeito, o seu
reconhecimento demandará demonstração do prejuízo no caso concreto.
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. LEI Nº 11.690/08. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 212
DO CPP. INVERSÃO NA ORDEM DE FORMULAÇÃO DE
PERGUNTAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. (HC 121.215 –
DF, Rel. originária Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado
em 01/12/09 Informativo nº 418 do STJ).

Em julgados, a orientação que vem se firmando na 5ª Turma,
diversa da anterior, é a de que somente será declarada a nulidade se, de fato,
restar comprovado prejuízo para a parte. Caso contrário, há apenas nulidade
relativa, não se ensejando, portanto, a concessão da ordem de habeas corpus,
conforme se depreende do Informativo de n.º 477 do STJ. O mesmo se diga
em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal no HC n.º 103525.
ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. ORDEM.
A inobservância à ordem estabelecida com a nova redação que
foi dada pela Lei n.º 11.690/2008 ao art. 212 do CPP não
conduz à nulidade do julgamento, salvo se a parte, no
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momento oportuno, demonstrar a ocorrência do efetivo
prejuízo, sob pena de, não o fazendo, precluir sua pretensão.
No caso, extrai-se do ato de audiência de instrução,
interrogatório, debate e julgamento, não obstante tenha o juiz
formulado perguntas às testemunhas e, somente após, tenha
passado a palavra para o representante do órgão ministerial e
para a defesa, sem haver qualquer impugnação do patrono do
paciente acerca da inobservância da alteração legal promovida
pela Lei n.º11.690/2008, seja no momento de realização do ato,
nas alegações finais ou sequer no recurso de apelação
interposto, circunstâncias que evidenciam encontrar-se a
matéria sanada pelo instituto da preclusão. Nos termos do art.
571, III, do CPP, as nulidades ocorridas em audiência deverão
ser arguidas assim que ocorrerem. Dessa forma, não havendo
arguição tempestiva da matéria pela defesa, tampouco
demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pelo
paciente, não há como falar em invalidação do ato. Ante o
exposto, a Turma denegou a ordem. HC 195.983-RS, Rel. Min.
Jorge Mussi, julgado em 14/6/2011.
INTERROGATÓRIO. INVERSÃO. ORDEM. PERGUNTAS.
O TJ afastou a arguição de nulidade formulada pelos réus,
apesar de reconhecer que houve a inversão na ordem de
formulação de perguntas às testemunhas, oitiva que, por isso,
realizou-se em desacordo com a nova redação do art. 212 do
CPP (trazida pela Lei n.º 11.690/2008) àquele tempo já vigente,
não obstante o juiz ter sido alertado disso pelo próprio MP. Daí
haver inegável constrangimento ilegal por ofensa do devido
processo legal, quanto mais se o TJ afastou essa preliminar
defensiva arguida na apelação. A salutar abolição do sistema
presidencial pela adoção do método acusatório (as partes
iniciam a inquirição e o juiz a encerra) veio tornar mais eficaz a
produção da prova oral, visto que permite o efetivo exame
direto e cruzado do contexto das declarações tomadas, o que
mais bem delineia as atividades de acusar, defender e julgar.
Assim, a não adoção da nova forma de perquirir causou
evidente prejuízo a ponto de anular a audiência de instrução e
julgamento e os atos que lhe sucederam para que outra seja
realizada, agora acorde com o art. 212 do CPP.
Precedentes citados: HC155.020-RS, DJ e 1º/2/2010; HC
153.140-MG, DJ e 13/9/2010, e HC 137.089-DF, DJ e
2/8/2010. HC 180.705-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em
16/6/2011.
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO
NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS.
PERGUNTAS
FEITAS
PRIMEIRAMENTE
PELA
MAGISTRADA, QUE, SOMENTE DEPOIS, PERMITIU QUE AS
PARTES INQUIRISSEM AS TESTEMUNHAS. NULIDADE
RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. A
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magistrada que não observa o procedimento legal referente à
oitiva das testemunhas durante a audiência de instrução e
julgamento, fazendo suas perguntas em primeiro lugar para,
somente depois, permitir que as partes inquiram as
testemunhas, incorre em vício sujeito à sanção de nulidade
relativa, que deve ser arguido oportunamente, ou seja, na fase
das alegações finais, o que não ocorreu. 2. O princípio do pas
de nullité sans grief exige, sempre que possível, a
demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o
vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3.
Ordem denegada. Decisão.
A Turma indeferiu o pedido de habeas corpus, nos termos do
voto da Relatora. Unânime. Presidência do Ministro Ricardo
Lewandowski. 1ª Turma, 03.08.2010.

Torna-se válido trazer a lume uma decisão do Tribunal de Justiça
gaúcho, que entende haver nulidade absoluta do processo. Em decisão,
afirmou-se que, se a iniciativa das partes é a de nada perguntar, não será o juiz
que substituirá tal interesse:
PROCESSO PENAL. INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS E
TESTEMUNHAS
DIRETAMENTE
PELA MAGISTRADA
CONDUTORA. NULIDADE
A nova redação legal do artigo 212 do CPP, dando largo passo
em direção ao sistema acusatório consagrado na Lei Maior,
previu expressamente a subsidiaridade das perguntas do
Magistrado em relação às indagações das partes: do juiz é
exigido o julgamento justo e equidistante, de modo tal que não
possa ele ter compromisso com quaisquer das vertentes da
prova. (Apelação nº 70028349843, 5ª Câmara Criminal do
TJRS, Rel DES. Amilton Bueno de Carvalho em 18/03/09).

Em contrapartida, não foi essa a orientação do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, posicionando-se, de forma unânime, que a inobservância do
artigo 212 do CPP gera nulidade relativa:
EMENTA: HABEAS CORPUS – OFENSA AO DISPOSTO NO
ART.402 DO CPP – INEXISTÊNCIA – INÉRCIA DA PRÓPRIA
PARTE – AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO – INOCORRÊNCIA – EXAME JUNTADO AOS
AUTOS – EXCESSO DE PRAZO – ALEGAÇÃO SUPERADA –
INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA – INVERSÃO DA ORDEM DE
OITIVA DAS TESTEMUNHAS – IMPROCEDENTE –
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – OITIVA DAS
TESTEMUNHAS – PERGUNTAS FORMULADAS PELA
MAGISTRADA ANTES DE SER DADA OPORTUNIDADE ÀS
PARTES – MERA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE
EFETIVO PREJUÍZO – DENEGADO O HABEAS CORPUS.
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(HC n.º 1.0000.09.508637-7/000 (1), 4ª Câmara Criminal do
TJ–MG, des. rel. Julio Cezar Guttierrez, DJ 13/01/2010) Grifo
nosso.

Infelizmente (ou felizmente) a controvérsia não é exclusiva dos
tribunais, havendo profundo embate na seara doutrinária. Nesse sentido, há os
adeptos da aplicação da sanção à violação do artigo 212 do CPP, isto é, do
reconhecimento da nulidade absoluta do ato processual por ofensa ao sistema
acusatório. Dentre alguns desses autores, cita-se Lênio L. Streck, Aury Lopes
Júnior, Geraldo Prado, Paulo Rangel 102 , Fauzi Hassan Choukr, Gustavo
Henrique Badaró e Eugênio Pacelli de Oliveira 103.
Em oposição, Guilherme de Souza Nucci aduz que “tal inovação,
entretanto, não altera o sistema inicial de inquirição, vale dizer, quem começa a
ouvir a testemunha é o juiz, como de praxe e agindo como presidente dos
trabalhos e da colheita da prova”104.
Acompanham esse entendimento Luis Flavio Gomes, Rogério
Sanches, Ronaldo Batista Pinto, Tourinho Filho e José Barcelos de Souza.
Esses autores se colocam em defesa de que a não observância do artigo 212
do CPP gera, no máximo, uma nulidade relativa, uma vez que não foi suprimida
a possibilidade de o juiz efetuar suas perguntas, ainda que, subsidiariamente,
argumentem que seria irrazoável admitir que o juiz formularia perguntas tão
somente de natureza complementar, já que ele é o destinatário da prova.
Convém ressaltar que a discussão quanto à correta interpretação do
novo artigo 212 do CPP originou-se já antes da sua publicação, sendo curioso
que até mesmo propostas de emendas que alterariam o texto original foram
102

“Em um processo penal democrático banhado pelo sistema acusatório, o juiz deve ser
afastado da colheita de provas, deixando tal tarefa às partes. Se sistema é o todo e não uma
parte não pode o processo ter momentos em que seus atos serão [conduzidos] à luz da
estrutura acusatória e outros à luz de uma estrutura inquisitória... Logo, em audiência não
poderia ser diferente... O juiz inquisidor terá que mudar seu comportamento e se amoldar à
nova estrutura de processo penal em que a imparcialidade será o princípio mor a ser
respeitado em audiência.” (RANGEL, 2011, p.108-109).
103
“Nos termos do art. 212, CPP (Lei n.º11.689/08), as testemunhas serão inquiridas
diretamente pelas partes (e não por meio do juiz), cabendo ao juiz, após as perguntas e
respostas, complementar a inquirição. Note-se: complementar. A modificação, portanto, é total,
afastando o juiz da função de explorar, prioritariamente, a prova.” (OLIVEIRA, 2011, p.389).
104
. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 8. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p.480.
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rejeitadas, dentre elas a de n.º 07105, autorizando o magistrado a realizar, antes
das partes, perguntas às testemunhas.
Outro dispositivo que sofreu alteração foi a norma prevista no artigo
156 do Código de Processo:
Art.156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo,
porém, facultado ao juiz de ofício:
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção
antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes,
observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da
medida.
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir
sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre
ponto relevante.

Observa-se, portanto, que, pelas regras processuais penais, são três
as possibilidades do direito à prova: por parte do acusador, por parte do
acusado, por parte do juiz. Antes de analisarmos a constitucionalidade em si
desse dispositivo, é importante levar em consideração o que a doutrina afirma
no tocante ao ônus probatório em matéria processual penal.
Para Frederico Marques, o ônus probatório é de incumbência do
órgão acusador, sendo, portanto, um direito-dever. Nesse sentido, explica o
autor:
Segundo estatui o texto legal por último citado, o réu será
absolvido quando não houver prova da existência do fato ou
quando não existir prova de ter concorrido para a infração
penal. Deduz-se de ambos os preceitos que à parte acusadora
incumbe fornecer os necessários meios de prova para a
demonstração da existência do corpus delicti e da autoria. Daí
se segue que todos os elementos constitutivos do tipo devem
ter sua existência provada, ficando o ônus probandi, no caso,
para a acusação. Cabe a esta demonstrar, não só a chamada
materialidade do crime (o que é função do auto de corpo de
delito), como ainda os elementos subjetivos e normativos do
tipo. 106

105

. BRASIL, Senado Federal. Parecer n.º1.089/2007. Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.
Disponível em: <http://legis.senado.gov.br>. [acesso em: 05 jan. 2012]
106
MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. v.2. Campinas:
Bookseller, 1997, p.265.

65

Tourinho Filho também se posiciona a esse respeito, ao afirmar que
caberá à parte acusadora provar a existência do fato e demonstrar sua autoria,
ou seja, cabe-lhe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou
culpa. E finaliza: “se o réu goza da presunção de inocência, é evidente que a
prova do crime, quer a parte objecti, quer a parte subjecti, deve ficar a cargo da
acusação”.107
Já em relação à defesa, entende-se tratar de uma faculdade
processual ou um direito-faculdade, e não um ônus no sentido literal do
termo 108, mas um ônus imperfeito ou diminuído, conforme ensina Greco Filho:
o ônus da prova para a defesa é um ônus imperfeito ou
diminuído, em virtude do princípio in dubio pro reo, que leva à
absolvição, no caso de dúvida quanto à procedência da
imputação. Assim, em princípio, à defesa incumbe a iniciativa
da prova das excludentes, mas basta-lhe a prova de que
suscite uma dúvida razoável, porque a dúvida milita em seu
favor. 109

Ultrapassada a questão no tocante ao ônus probatório, entra-se no
cerne do presente estudo. O artigo 156 do Código de Processo Penal, com a
nova redação dada pela Lei 10.690/08, ao prescrever: “a prova da alegação
incumbirá a quem fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução, ou antes, de
proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre
ponto relevante ”, permite ao magistrado a gestão da prova, sendo para parcela
da doutrina 110 incompatível com os princípios garantistas. A postura do juiz
como gestor da prova seria um resquício do juiz inquisidor. Assim, não
havendo provas suficientes no processo para embasar o convencimento, deve
absolver o réu por insuficiência probatória.

107

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. v.1. São Paulo: Ed. Saraiva,
1999, p.236.
108
Segundo Badaró, “o ônus envolve as noções de poder e de liberdade, e, justamente por
isto, aproxima-se das faculdades. Há ônus quando o exercício de uma faculdade é condição
para se obter uma determinada situação de vantagem ou para impedir uma situação
desvantajosa. O ônus, portanto, é uma faculdade cujo exercício é necessário para a
consecução de um interesse”. BADARÓ, Gustavo. Processo penal. Rio de Janeiro:
Campus: Elsiever, 2012, p.291.
109
GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. São Paulo. Ed. Saraiva, 1998, p.205206.
110
FIORI, Ariane Trevisan. A prova e a intervenção corporal. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2008.p.42.
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Estar-se-á diante de mais uma celeuma, até porque um problema
percebido nas reformas é a falta de interesse e de capacidade técnica dos
autores e aplicadores juristas, pois se preocupam em tecer críticas infundadas
ou apresentar soluções emergenciais, prejudicando a elaboração de uma
legislação democrática e coerente. De acordo com Barbosa Moreira:
Nada sabemos a respeito. O brasileiro não é amigo de
verificações objetivas, todos nós preferimos enunciar opiniões,
impressões, com frases que geralmente começam com: “eu
acho...” e que revelam, em quem as profere, uma prerrogativa
invejável – a de achar sem ter tido necessidade de procurar.111

Os principais argumentos da doutrina contrária à possibilidade de o
juiz determinar de ofício a produção da prova são os de que o magistrado
criará um elo com aquela prova, pois ficaria psicologicamente comprometido
com o que estava buscando, ferindo de morte o princípio da imparcialidade, do
devido processo legal para o qual se exige a inércia do órgão julgador,
devendo manter-se distante dos interesses das partes, e o princípio da
presunção de inocência, pois, em caso de dúvida, essa deverá ser interpretada
em favor do acusado. Assim, manteve a redação em comento, para a grande
maioria da doutrina, perspectiva inquisitorial. 112
Tais argumentos procuravam demonstrar que o juiz estaria agindo
como gestor da prova, abandonando o sistema acusatório implicitamente
adotado na Constituição de 1988 e afastando-se ainda mais do modelo
constitucional de processo, com a possibilidade, até mesmo, de perdas de
conquistas já efetivadas. A atual redação não só manteve a possibilidade de
produção probatória de ofício no curso do processo, como também permitiu a
produção antecipada, antes mesmo do ajuizamento da ação penal, por
iniciativa do magistrado.
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MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juiz e a cultura da transgressão. Revista da EMERJ –
Escola Superior da Magistratura do Rio de Janeiro, v. 3, n. 9, p.98-119. 2000
112
Segundo André Faria, “a nova redação, ao invés de adaptar o artigo 156 às diretrizes
constitucionais, reforçou ainda mais a postura inquisitorial da legislação brasileira, ampliando
os poderes investigatórios do juiz, permitindo que ele atue, de ofício, até mesmo na fase
preliminar. Evidenciou-se, assim, que o código de processo penal brasileiro se perpetua no
tempo, pois sobreviveu à constituição de 1946, serviu à ditadura militar e ainda consegue se
sustentar mesmo após mais de 20 anos da promulgação da constituição democrática de 1988”.
FARIA, André. Os poderes instrutórios do juiz no processo penal. Uma análise a partir do
modelo constitucional de processo. Belo Horizonte: Ed. Arraes, 2011. p.120.
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Quanto à iniciativa probatória na fase da investigação. as críticas
foram

mais

severas,

veementes,

entendendo

tratar-se

de

verdadeiro

retrocesso, de patente inconstitucionalidade, assim como a norma prevista no
artigo 3º da Lei 9034/95, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo
tribunal Federal na ADIn nº 1.570, Relator Ministro Maurício Corrêa, em
12.04.2004.113
Argumentou-se, ainda, que o fato de o magistrado estar autorizado à
produção de prova de forma antecipada foge ao espírito da reforma feita pela
Lei 10.690/08, uma vez que, na própria redação prevista no artigo 212 do
mesmo diploma legal, o juiz encontra-se afastado da persecução penal.
Portanto, sustenta-se que a reforma estaria voltada a uma maior aproximação
do direito brasileiro em relação ao adversarial system (modelo acusatório da
Common Law), em que o único papel do juiz na fase de produção probatória é
o de garantir a sua licitude.114
Observa-se que até mesmo alguns defensores dos poderes
instrutórios do juiz reconhecem que o inciso I viola, de fato, o processo penal
de matriz acusatória. A esse respeito, Zilli115 salienta que “o poder inserto no
inciso I é indesejado, ao passo que poderá levar o juiz ao perigoso terreno da
atuação investigatória.”
Porém, ainda sobre a aplicabilidade da produção probatória
antecipada pelo juiz (na fase investigatória), encontramos na doutrina

116

entendimento de que tal (im)possibilidade irá depender do tipo de investigação
em que essa antecipação for determinada. Assim, as investigações devem ser
tratadas de forma distintas, ou seja, deve ser observado o modelo de
investigação em que o magistrado estiver inserido.
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Nesse sentido, OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas,
2012. p.326; LOPES JR, Aury p.545
114
CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti de; DEPAOLLI, Solon Bittencourt. Por que o juiz
não deve produzir provas – A nova redação do artigo 156 do CPP (Lei 10.690/08). Boletim
IBCCrim, Rio de Janeiro, Ano 16, nº 190,set. 2008, p.6.
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Para assegurar o brocardo latino ne procedat iudex ex officio, nas
investigações policiais ou do Ministério Público, a atuação do juiz está restrita
ao exercício do papel de garantia dos direitos fundamentais do sujeito
investigado.Em razão disso, o processo penal cautelar de produção antecipada
de prova por parte da autoridade judiciária somente será instaurado a partir do
ajuizamento da ação penal. Já nas investigações presididas por um
magistrado, o juiz não exercerá somente o papel de garantir direitos
fundamentais, mas principalmente o de responsável pela apuração da infração
em tese cometida. Nesse modelo de investigação, o juiz possui plena liberdade
de atuação.
Para o autor 117 , nas ditas investigações judiciais, não haveria
qualquer inconveniente na determinação ex officio judicis. Cita-se como
exemplo a prerrogativa de os magistrados brasileiros serem investigados
somente interna corporis, caso venham a se envolver em fatos com
repercussão criminal, conforme dispõe a norma prevista no artigo 33, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 33, de 14 de março de 1979 (LOMAN) 118. Por
esse entendimento, acredita-se que o inciso I do artigo 156 do CPP teria
aplicabilidade, ou seja, encontraria abrigo somente nos casos de investigações
judiciais, sendo a priori precipitado falar em inconstitucionalidade.
Em relação à possibilidade de produção da prova determinada de
ofício pelo juiz no curso do processo, Aury Lopes

119

abraça a doutrina de

Franco Cordero, renomado autor italiano, que, na década de sessenta do
século passado, sustentou que o juiz do sistema inquisitivo desenvolveria
quadros mentais paranoicos, pois ficaria psicologicamente comprometido com
o resultado do processo, ou seja, com a condenação do sujeito passivo da
persecução penal. Dessa forma, seria um erro atribuir, em qualquer fase,
poderes instrutórios a um juiz. Segundo o autor
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120

, “o juiz que vai atrás da

Ibidem.
Lei Complementar nº 33, artigo 33 parágrafo único: “Quando, no curso da investigação,
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prova primeiro decide (definição da hipótese) e depois vai atrás dos fatos
(prova) que justificam a decisão (que na verdade já foi tomada)”.
Assim, o juiz, ao agir na busca da prova, estará pré-julgando os fatos
e, consequentemente, violando

os

direitos

do

acusado,

assegurados

constitucionalmente, notadamente o da Presunção de Inocência, pois a dúvida
deverá sempre ser interpretada em favor do acusado. Na mesma linha,
Geraldo Prado 121 afirma que “quem procura sabe ao certo o que pretende
encontrar e isso, em termos de processo penal condenatório, representa uma
inclinação ou tendência perigosamente comprometedora da imparcialidade do
julgador”. Salienta ainda que o acusado, como destinatário da posição jurídica
favorável, não pode ser prejudicado pela aplicação de tal benefício em seu
desfavor.
Nesse sentido, Aury Lopes 122 é ainda mais contundente ao exigir
máxima eficácia à garantia da presunção de inocência, e esse “nível de
maturidade jurídica” só será alcançado com juiz iniciando o processo
convencido da inocência do acusado. Desse modo, a carga probatória estará
integralmente nas mãos do acusador.
Na mesma linha de pensamento, Coutinho 123 aponta que “abre-se
ao juiz a possibilidade de decidir antes e, depois, sair em busca do material
probatório suficiente para confirmar a sua versão, isto é, o sistema legitima a
possibilidade da crença no imaginário, ao qual toma como verdadeiro”.
Também na formação dessa linha de pensamento, são ilustrativas
as palavras de Pozzer, quando afirma:
[...] o juiz não pode mais interferir na atividade acusatória,
atribuída a outro órgão/pessoa e os princípios do contraditório,
ampla defesa, fundamentação das decisões, imparcialidade,
dentre outros, passam a ser de observância obrigatória. O
julgamento imparcial deve ser obedecido e para tanto é vedado
ao julgador proceder sem provocação, pois a separação de
121
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funções, derivada da regra nullum iudicium sine accusatione,
constitui uma das maiores garantias de julgamento imparcial.124

Denis Sampaio125, em sua obra, também conclui que o atual texto do
artigo 156 do Código de Processo Penal afasta o modelo acusatório que retrata
o anseio da época atual, tornando ilusória a aplicação de um Processo Penal
Constitucional e, naturalmente, democrático.
Por fim, sem ter a pretensão de apresentar todos os pensamentos
doutrinários, mas com o objetivo de reiterar noções absolutamente necessárias
ao encadeamento da compreensão do tema, Grandinetti

126

, em artigo

publicado no Instituo Brasileiro de Ciências Criminais, reforça a tese da
inconstitucionalidade do dispositivo em análise. Ressalta o autor que essa
iniciativa probatória do magistrado é herança do modelo inquisitivo em que o
juiz era incumbido de produzir e colher a prova diretamente, não havendo a
tripartição dos sujeitos processuais (juiz, acusador e defensor). Tal herança
perpassou séculos, remanescendo em muitos países europeus, bem como no
Brasil, conforme se vê pela nova redação do dispositivo ora comentado.
No

entanto,

há

vozes

na

doutrina

que

sustentam

opinião

intermediária. Gustavo Badaró 127 argumenta com precisão que os poderes
instrutórios do juiz não representam um perigo à sua imparcialidade, desde que
se estabeleça em quais medidas poderá exercer tais poderes. Ele parte da
premissa de que a categoria poderes instrutórios do juiz inclui a busca da fonte
de provas (atividade propriamente investigativa), até a introdução em juízo de
provas de cuja existência já tenha conhecimento. Nesse caso, a imparcialidade
só estará em perigo quando o próprio juiz for um “buscador” de fontes de
provas. Difere, portanto, do juiz que, diante da notícia de uma fonte de prova,
determina a produção do meio de prova correspondente.
124
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Assim, não se coloca em risco a imparcialidade do julgador, ao
contrário, o resultado da produção daquele meio de prova pode ser em sentido
positivo ou negativo quanto à existência do fato. Ademais, conclui o autor que o
juiz, ao determinar uma produção de provas de ofício, pode conseguir
demonstrar a culpa do acusado, sendo imperiosa a sua condenação, contudo
isso não significa perda da imparcialidade, mas o privilégio de um modelo que
permita mais eficiência na reconstrução dos fatos.
Nessa esteira, Rogério Bento destaca que a iniciativa probatória do
magistrado precisa obedecer a certos limites e condições. Segundo o autor, tal
iniciativa deve ser subsidiária, sucessiva e não exaustiva, limitando-se aos
meios de prova. Assim, antes de iniciado o processo, a produção antecipada
de provas que considere urgentes será inconstitucional, o que não ocorre com
o inciso II do artigo 156, ao prever a iniciativa subsidiária no curso da instrução
ou imediatamente antes de proferir a sentença. Nesse sentido:
[...] a exigência do contraditório, o princípio do impulso servindo
de limite ao poder de instaurar a demanda, a limitação da
atividade probatória do juiz às fontes da prova já conhecidas no
processo pela iniciativa dos demais sujeitos, somados à
garantia de motivação jurídica racional e suficiente dos atos
decisórios servem para configurar um modelo brasileiro
acusatório. A estrutura e a caracterização do sistema decorrem
dos princípios adotados, examinados como um todo que aspira
coerência. Nenhum aspecto isolado, mesmo a importante
questão de quem vai gerir a prova tem força suficiente para
caracterizar o sistema processual concreto como acusatório,
inquisitivo. 128

Isto posto, de tudo o que foi dito até o presente momento, podemos
concluir que, de um modo geral, a nova redação do artigo em apreço sofre
duras críticas da doutrina, sob o argumento de, em suma, afrontar o sistema
acusatório previsto implicitamente na Constituição de 1988. Em um atual
modelo processual democrático, seria inconcebível a convivência com um juiz
investigador e julgador ao mesmo tempo, isso porque estaria sujeito a préjulgar o fato, ferindo a imparcialidade, que deve ser observada ao máximo. O
juiz deve manter-se equidistante do interesse das partes, até porque,
128
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consagrando o princípio da presunção de inocência, restando a dúvida, esta
deverá sempre ser interpretada em favor do réu, atendendo, assim, às
garantias constitucionais previstas na Magna Carta. Frise-se, ainda, que o juiz
deverá assumir uma posição de garante para que as mesmas tenham
efetividade.
Cumpre anotar, entretanto, posicionamento contrário na doutrina.
Nos artigos intitulados “A Atividade Probatória Ex Officio Judicis na Recente
Reforma Processual Penal” e “Teoria da Gestão da Prova: Um Confronto
Consigo Mesma”, o autor Mauro Fonseca Andrade 129 procura analisar os
argumentos até então trazidos à baila, chegando à conclusão de que a base
informativa utilizada pela maior parte da doutrina, no tocante à inércia judicial,
não dá suporte às afirmações professadas.
Inicialmente, o autor recorda que a expressão quadros mentais
paranoicos, utilizada por Cordero, data de 1986, período em que a fase de
investigação no direito processual penal italiano estava sob a presidência de
um juiz-instrutor, figura comum aos sistemas misto e inquisitivo, encarregado
de buscar provas e informações a favor ou contra os investigados. Nesse
contexto, de fato, existe sentido em tal expressão, já que se mostra impossível
defender a imparcialidade do julgador que investiga para depois julgar.
No entanto, em 1988, entrou em vigor um novo Código de Processo
Penal na Itália, e a investigação criminal foi retirada do juiz-investigador
(instrutor), sendo repassada à presidência do Ministério Público. No entanto, o
legislador italiano autorizou o juiz a, em fase processual, produzir provas ex
officio, caso entendesse necessário, conforme artigos 70, 190.2, 195, 224, 237,
507, 511 e 602. Ainda assim, o processo italiano mantinha natureza
indiscutivelmente probatória. Verifica-se, portanto, que produção de prova de
ofício e sistema acusatório não são inconciliáveis.

130

Outro argumento apresentado pela doutrina majoritária exposta
anteriormente é o de que a gestão probatória do juiz viola os princípios da
129
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igualdade de armas, do contraditório e in dubio pro reo. Mauro Fonseca131 os
analisa para, ao final, criticá-los. Em relação ao princípio da igualdade das
armas, o autor afirma que a ideia que se quer transmitir é a de que o juiz seria
um instrumento, uma arma para a acusação, eis que somaria forças com o
Ministério Público. Essa ideia seria equivocada, pois parte da premissa de que
o juiz seria um instrumento ao invés de um sujeito da relação. Reforça, ainda,
que, se armas existem, essas são concedidas ao acusado: possibilidade de o
réu utilizar-se de provas ilícitas, somente o réu interpor embargos infringentes e
de nulidade, propositura da ação autônoma de revisão criminal. Conclui que
não há como ser quebrado o princípio da igualdade de armas, uma vez que tal
princípio não existe em nosso processo penal.
Quanto ao princípio do contraditório, previsto no inciso LV do artigo
5º da Constituição da República132, o autor133 entende que a gestão probatória
do juiz em nenhum momento impede que a parte prejudicada possa ter acesso
ao conteúdo, sendo dever do magistrado dar vista de sua produção no
processo para ambas as partes, até porque, ao ser autorizado a produzir prova
de ofício, poderá fazê-lo em favor de ambas as partes.
Por fim, em relação ao princípio do in dubio pro reo, o autor alega a
má compreensão por parte da doutrina, pois considera que o princípio é
apresentado de forma simplória, como o dever de o juiz absolver quando
estiver na dúvida em relação à condenação do acusado. Ressalta que tal
instituto nasceu no direito romano, nas situações em que houvesse dúvida por
parte dos julgadores, mas no momento de julgar, quando então faziam uso de
um voto com a expressão NL, ou seja, non liquet (não está claro).
Nesse sentido:
Quando esses votos NL superavam a soma dos votos
necessários para a condenação ou absolvição do réu, não havia
a incidência do princípio in dubio pro reo. O que ocorria era a
determinação da incidência da ampliatio, que nada mais era do
131
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que a ampliação do julgamento, a fim de que as partes
apresentassem mais e melhores provas aos juízes, para que, aí
sim, eles pudessem julgar o mérito do processo. Nesse período,
o in dubio pro reo só tinha lugar quando houvesse empate na
votação em um tribunal composto por vários julgadores,
deixando patente a dúvida quanto a qual decisão tomar...por isso
o in dubio pro reo nada tem a ver com eventual dúvida do
julgador em relação à responsabilização penal do réu. Em
realidade, ele dizia respeito ao resultado final de uma votação
efetuada por juízes que sabiam muito bem qual a posição tomar
na votação, pois estavam convencidos da culpabilidade e da
inocência do réu, mas que, em vista do empate em votos, o
resultado levava à absolvição do sujeito passivo do processo.134

Enfim, a questão objeto do presente trabalho é, conforme pode-se
perceber, altamente controvertida e, ao que parece, longe de ser pacificada.
Verificou-se, nesse capítulo, todo o posicionamento doutrinário a respeito da
polêmica em tela, explicitando-se suas controvérsias, suas diferenças e
importâncias. Note-se que o mote central em relação à gestão probatória é a
possível ruptura com a imparcialidade exigida pelo julgador. Torna-se
imprescindível, portanto, uma análise mais profunda e acurada sobre essa
matéria, o que será feito no próximo capítulo.
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3. O PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE COMO GARANTIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL

Neste capítulo, pretende-se analisar o princípio da imparcialidade do
órgão julgador, a fim de buscar seu real significado, apresentando a diferença
entre neutralidade e imparcialidade. Para tanto, é imprescindível a análise do
princípio do Devido Processo Legal, do direito de punir do Estado e da
necessidade do processo penal para a concretização desse fim. Em seguida,
será feita uma abordagem do que seria um processo justo 135, efetivo, resultado
lógico e coerente de um processo penal democrático. Ao final, o capítulo tratará
sobre

o

princípio

da imparcialidade,

diferenciando-o

da

neutralidade,

ambientando a discussão em torno da possibilidade da determinação da
produção de provas pelo magistrado.

3.1. O Devido Processo Legal

O artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República Federativa do
Brasil, dispõe que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal”, sendo pela primeira vez positivado na ordem jurídicoconstitucional brasileira. A origem do postulado remonta à Magna Carta
135
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inglesa, de 1215, no artigo 391, imposta pelos barões feudais ao Rei João Sem
Terra136. Com efeito, o Rei John, ao assumir a coroa, passou a fazer várias
imposições decorrentes de sua tirania, tais como exigir tributos elevados,
fazendo com que os barões se insurgissem. Enfim, o Rei não resistiu às
pressões e acatou os termos de uma declaração de direitos denominada de
Magna Carta, comprometendo-se a obedecer certas cláusulas, dentre elas a do
devido processo legal.
Maria Rosynete Oliveira Lima 137 relata que a cláusula do devido
processo legal tem o seu berço na Inglaterra medieval. O quadro político social
reinante na Inglaterra e em seus domínios, a partir da conquista normanda no
ano de 1066, é considerado o arcabouço sobre o qual se construiu a cláusula.
O Rei João Sem Terra subiu ao trono pelo sufrágio, sendo que esta “eleição”
foi um ato individual de certo número de poderosos magnatas feudais,
suficientes para assegurar à Coroa o controle do tesouro e da administração do
governo. Eleito dessa forma, o Rei assumia diversos compromissos com os
seus eleitores. A coroação se deu em 27 de maio de 1199, numa cerimônia
marcada pelas promessas de bom governo e com as mesmas pompas do
antecessor, o Rei Ricardo. No entanto, os compromissos foram esquecidos
pelo novo Rei, demonstrando sua inaptidão para reinar. 138
Segundo a autora, ocorreram alguns fatos importantes antes que a
Carta

Magna

fosse

outorgada,

fatos

esses

que

serão

brevemente

apresentados para que se entenda o momento histórico que antecedeu a
famosa Carta. A perda da Normandia pela Inglaterra, no ano de 1204, e a
morte da mãe do Rei João Sem terra e a do Arcebispo conselheiro do Rei, em
1205, marcaram o colapso da monarquia e o fim da aliança assumida entre o
Rei e o Clero. Foi consagrado o novo Arcebispo pelo Papa Inocêncio III, sem o
consentimento do Rei, já que o monarca se opunha. Em 1209, o Papa
determinou a excomunhão do Rei, que continuava a fazer oposição ao Clero,
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recusando-se a receber o novo Arcebispo.

139

Todas as tentativas de

negociação feitas pelo Papa foram em vão. O Rei João Sem Terra forçou a
saída de diversos bispos do reino, ao delimitar o domínio imobiliário do clero e
impor altos tributos, tornando-se mais rico e poderoso. Porém, no ano de 1211,
o Papa o advertiu de que teria que se submeter ao clero, sob pena de ser
destronado e o seu reino ser entregue ao Rei Felipe da França.
No ano de 1213, a ameaça de deposição, aliada à profecia de Peter
of Wakefield, segundo a qual na festa de ascensão ele não seria mais Rei

140

,o

fez recuar. Aceitou o Arcebispo consagrado pelo Papa Inocêncio, pagou o
dinheiro que teria extorquido da Igreja e, como humilhação à Coroa, rendeu
seu reino a Roma, jurando lealdade e obediência ao Papa. Além disso, os
barões, sob o argumento de que o Rei teria descumprido suas promessas de
fazer justiça, também se insurgiram, tendo até mesmo se recusado a acatar a
ordem de acompanhá-lo para uma expedição na França, em resposta às
ameaças de invasão do Rei Felipe. Inicialmente, a recusa se deu em
decorrência do fato de ter sido o Rei excomungado, mas, para solucionar o
impasse, o Arcebispo o absolveu, exigindo-lhe renovação expressa do
juramento de coroação e o compromisso de abolir todos os costumes
maléficos.141
Após ser absolvido, o Rei renova sua ordem aos Barões, mas
novamente não é atendido, o que o leva, juntamente com seu exército, ao
encontro dos nobres, a fim de obrigá-los à obediência. Essa atitude não foi
aprovada pela Igreja, fazendo com que o Arcebispo o lembrasse de seu
juramento de não fazer guerra contra quem quer que fosse, sem um prévio
julgamento de sua corte. Porém o Rei não acatou as ordens do Arcebispo,
sendo mais uma vez ameaçado de excomunhão, até que assegurasse que
daria aos Barões perseguidos a possibilidade de serem ouvidos e de se
submeterem à lei do reino.142
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Ainda em 1213, foram promovidas duas assembleias, nas quais se
reuniram não só os bispos, mas também os barões e por uma representação
de cada distrito dos domínios reais. O objetivo principal era o de acertar as
perdas da Igreja. Nessas assembleias, foram ainda rememoradas as Leis do
Rei Henrique I, como padrão de bons costumes que deveriam ser restaurados.
Em 07 de novembro de 1213, o Rei reuniu um conselho para tratar dos
negócios do País e, em 1214, viajou ao exterior. Ainda insatisfeitos, os barões
apresentaram as demandas ao Rei, mas este pediu trégua, o que foi aceito.
Suas atitudes, entretanto, não demonstravam aquiescência às demandas,
fazendo com que os barões se insurgissem contra ele, por terem novamente
suas propostas rejeitadas. Enfim, passadas algumas semanas de intrigas e
negociações, o Rei concordou em garantir as demandas dos barões, sendo
apresentado, em 15 de junho, o documento que serviria de base para a
redação da Magna Carta, documento conhecido como “Article of the
Barons”.143
A

Magna

Carta

reconheceu,

em

resposta

às

demandas

apresentadas pelos Barões, uma série de direitos feudais, além de reparações.
De acordo com a descrição feita por F. W. Maitland (apud Maria Rosynete):
A primeira coisa que atrai a atenção de alguém é que é um
longo documento – e o grau de sua importância está em que
ela é minudente e detalhada. É intensivamente prática; não é
uma declaração em termos gerais dos direitos do homem; ela
cuida das reclamações da época uma a uma e restabelece as
promessas. É uma declaração clara do direito sobre um grande
número de aspectos diversos. Em muitos casos, tanto quanto
nós podemos julgar agora, o direito que é colocado não é novo;
ele representa a prática do reino de Henrique II. 144

É curiosa a informação de que a redação original se deu em latim, o
que, em razão da inacessibilidade do idioma, impedia que suas regras
incidissem sobre o povo, mantendo-as restritas aos nobres e senhores
feudais.145 A famosa cláusula 39 afirmava que:
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LIMA, Maria Rosynet Oliveira. 1999, p.26.
MAITLAND apud LIMA, Maria Rosynet Oliveira. op. cit., p.29.
145
BECCARIA, a seu tempo, já apontava com acerto o problema da obscuridade das leis: “se a
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Nenhum homem livre será detido ou preso, nem privado de
seus bens, banido ou exilado ou, de algum modo, prejudicado,
nem agiremos ou mandaremos agir contra ele, senão mediante
um juízo legal de seus pares ou segundo a lei da terra.”146

O temor diante do possível retorno à tirania do Rei João Sem Terra
levou os barões a instituírem um grupo encarregado de promover a execução
da Carta, com poderes até mesmo de iniciar guerra contra o Rei, caso viesse a
se recusar a fazer justiça.
É curioso anotar que a exigência do julgamento, segundo a lei do
país ou da terra, constitui-se no antecedente histórico da expressão mais
comum no mundo jurídico, consagrada pelo Direito norte-americano, due
process of law 147 . Destarte, sempre se entendeu que as expressões eram
sinônimas e, por fim, o due process of law passou ao Direito norte-americano,
incorporado em sua Constituição, na 5ª (1791) e 14ª (1868) emendas

148

,

sendo essa disposição praticamente reproduzida em nossa Constituição
Brasileira de 1988, que incorporou o devido processo legal no sistema jurídico
brasileiro, nos seguintes termos: “Art. 5º (..), inciso LIV – ninguém será privado
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Segundo a doutrina, embora a garantia do devido processo legal
tenha surgido com índole eminentemente processual, adquiriu uma dimensão
material, ou seja, um relevante aspecto material. O princípio, para Rogério
Lauria Tucci149, é entendido como a exigência de processo legislativo regular,
bem como razoabilidade e senso de justiça, com normas enquadradas nos
preceitos constitucionais (substantive due process of law), a face substancial
do devido processo legal; a aplicação judicial das normas jurídicas, através do
instrumento hábil que é o processo (judicial process). Por fim, o autor ressalva
a paridade de armas entre as partes, visando à igualdade substancial.
também um mal. E esse mal será maior se as leis forem escritas em língua estrangeira”. De
fato, o latim era uma língua estrangeira ao povo. BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das
Penas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p.28. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes
Cretella.
146
COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo:
Saraiva, 1999, p.70.
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LIMA, Maria Rosynet Oliveira. 1999, p.31.
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CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição.
Princípios Constitucionais do Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p.140.
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TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro.
São Paulo: Revista dos tribunais, 2011, p.61.
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Humberto Dalla 150 também apresenta as duas modalidades do
devido processo legal. O substantive due process of law representa a garantia
do trinômio vida, liberdade e propriedade. É necessário que a decisão seja
substancialmente razoável, assim não basta a regularidade formal da decisão,
e dessa garantia surgem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Já o procedural due process of law é a garantia do pleno acesso à justiça, o
direito a ser processado e processar de acordo com as normas estabelecidas
previamente.
Nesse diapasão, Maria Rosynete151 ressalta que o devido processo
legal foi durante muito tempo considerado como uma garantia procedimental,
restrita ao contexto processual penal, e aos poucos teria se expandido para o
campo cível. Observa a autora que a cláusula do devido processo legal não é
simplesmente uma garantia processual, mas contém um aspecto substantivo
que irá instruir possíveis atuações restritivas do Estado nos direitos
fundamentais tutelados, evitando arbitrariedades estatais. A autora lembra que
o berço deste princípio está em um período no qual reinava o poder real e
ainda hoje persiste a preocupação de impor limites àqueles que exercem
qualquer domínio sobre a sociedade.
Neste contexto:
Assim, concebido o Estado brasileiro como “Estado
Democrático de Direito”, o princípio do devido processo legal
insere-se na ideia de democracia, como veículo da justiça e
dos direitos fundamentais, estando à disposição, por exemplo,
de cidadãos prejudicados, e outras minorias, apto a produzir
uma mudança de política, e até uma mudança de poder.
Opera-se uma modificação funcional do princípio que, de
instrumento de defesa frente ao Estado, passa a elemento
impulsionador da democracia frente ao respectivo governo. 152

Ao analisar o enfoque procedimental, a autora observa que o
aplicador do Direito deve estar atento para não atingir os interesses protegidos
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Direito Processual Civil Contemporâneo v.1. São
Paulo: Saraiva, 2012, p.91.
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LIMA, Maria Rosynet Oliveira. 1999, p.158.
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pelas garantias e cita como exemplo a desapropriação feita pelo Estado. Se o
Estado pretender desapropriar determinada área de terra, deverá seguir o
procedimento previsto em lei, sob pena de nulidade do ato expropriatório. Ou
seja, o processo de desapropriação deve seguir aos ditames do devido
processo legal. Ressalta também que essa dimensão normativa inici ou-se no
processo penal, uma vez que o Estado como titular do ius puniendi deverá
observar o procedimento adotado, antes da imposição de uma medida restritiva
da liberdade.

153

Com razão, o processo penal cuida da liberdade do indivíduo, e os
procedimentos ali previstos são essenciais para a imposição da pena privativa
de liberdade ou restritiva de direitos. Assim, o devido processo legal obtém o
seu aporte inicial no campo dos interesses contidos na liberdade do indivíduo,
para mais tarde verificar que a obediência à cláusula se fazia necessária
também no campo administrativo, civil etc.
Quanto ao conteúdo material do devido processo legal, Maria
Rosynete 154 esclarece que deve ser observada a razoabilidade da restrição.
Assim: “[...] O Estado não pode, a despeito de observar a sequência de etapas
em um dado procedimento, privar arbitrariamente os indivíduos de certos
direitos fundamentais [...]”. E conclui:
Neste contexto, a dimensão procedimental do princípio do
devido processo legal traduz-se em diversas garantias, que
permitem e facilitam a proteção e a participação de grupos,
mais ou menos, marginalizados do processo político. Ao
mesmo tempo em que o controle da razoabilidade permite
sindicar o conteúdo da norma, verificando se ela não atingiu
indevidamente o núcleo dos direitos protegidos.155

É certo que ambos os aspectos são importantes para o presente
estudo. Far-se-á uma análise do processo penal democrático, efetivo e justo,
que garante os direitos fundamentais assegurados na nossa Constituição, à luz
do devido processo legal. Desse modo, em seu aspecto processual, significa
que o processo penal deve resultar em oportunidades iguais às partes, com
possibilidade de ampla defesa, observância do contraditório, juiz natural,
153
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imparcial, presunção de inocência, fundamentação das decisões. Enfim, é uma
garantia do indivíduo, um direito fundamental 156. São garantias constitucionais
inerentes ao devido processo legal. Nota-se que o próprio Supremo Tribunal
Federal manifestou-se sobre sua aplicabilidade ao campo penal:
O exame da cláusula referente ao due process of Law permite
nela identificar alguns elementos essenciais a sua configuração
como expressiva garantia de ordem constitucional, destacandose, dentre eles, por sua inquestionável importância, as
seguintes prerrogativas: direito ao processo, direito à citação e
ao conhecimento prévio do teor da acusação, direito a um
julgamento público e célere, sem dilações devidas, direito ao
contraditório e à plenitude de defesa, direito de não ser
processado e julgado com base em leis ex post facto, direito à
igualdade entre as partes, direito de não ser processado com
fundamento em provas revestidas de ilicitude, direito ao
benefício da gratuidade, direito à observância do princípio do
juiz natural, direito ao silêncio, direito à prova, direito de
presença e de participação ativa nos atos de interrogatório
judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando
existentes.157

Para Barbosa Moreira, esse princípio funciona como norma de
encerramento 158 , se por ventura os demais princípios não forem suficientes
para resguardar determinada garantia processual não prevista de modo
expresso na lei.
Nelson Nery Júnior159 considera que é tal a amplitude da cláusula do
devido processo legal, que seria dispensável qualquer outra dogmatização
principiológica relativamente ao processo civil e, por coerência, da adoção do
devido processo legal, obrigatoriamente todos os outros que ensejam a
garantia de um processo e de uma sentença justa.
Conclui-se que não há como pensar em aplicação de pena, direito
de punir, sem a observância estrita desse princípio. Para isso, faz-se
necessária uma rápida digressão sobre o direito de punir do Estado e sobre o
156
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NERY JR., Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1996, p.42.
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processo penal como instrumento necessário para imposição de pena, sempre
com a seguinte premissa: se é correto afirmar que o direito de punir pertence
ao Estado, torna-se imperiosa a observação das garantias fixadas pela Lei
Maior, evitando-se qualquer arbítrio estatal.
Essa é a lição trazida por Tucci160:
a garantia constitucional do devido processo legal,
especificada ao processo penal (devido processo penal)
reclama, para sua efetivação, como visto, que o procedimento
em que este se materializa observe, rigorosamente, todas as
formalidade em leis prescritas, para o perfeito atingimento de
sua finalidade solucionadora de conflito de interesses
socialmente relevantes, quais sejam o punitivo e o de
liberdade.

3.2. O devido processo penal como instrumento necessário para
imposição de pena.

A convivência em sociedade nem sempre é harmoniosa, havendo
conflitos que devem ser solucionados para a necessária coexistência pacífica
dos indivíduos. Surge, assim, o Direito com a função primordial de manter a
paz social, restabelecer a vida em sociedade, evitando que determinados bens
venham a ser desrespeitados.
Abolida a persecução particular penal, cabe ao Estado o poderdever de punir sempre que o possível infrator praticar uma conduta delituosa
ofensiva ao bem jurídico tutelado. Para Tucci

161

, a infração penal, além de

violar um bem jurídico tutelado por uma legislação específica, afeta a harmonia
da convivência em comunidade e, por isso, incumbe ao Estado restaurar a
ordem jurídica atingida, restabelecendo a paz social.
Inicialmente, gostaríamos de fazer algumas considerações gerais
acerca de bem jurídico penal, para posteriormente nos lançarmos na tarefa,
não menos complexa, de proceder à análise do processo penal como
160
161
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instrumento para imposição de uma pena, sob o prisma do devido processo
legal.
Na verdade bem é a palavra tradicional para indicar o que, na
linguagem moderna, se chama valor. Um bem é um livro, um
cavalo, um alimento, qualquer coisa que se possa vender ou
comprar; um bem também é beleza, dignidade ou virtude
humana, bem como a ação virtuosa, um comportamento
aprovável. 162

Quanto ao aspecto penal, a proteção dos bens não poderá ser de
forma aleatória. Serão tutelados apenas bens jurídicos fundamentais, em
decorrência do caráter fragmentário 163 do Direito Penal. Assim, o legislador
ficará adstrito a tipificar somente as condutas mais graves, que lesionem ou
coloquem em perigo os bens considerados mais importantes, limitando o poder
punitivo estatal.
Luiz Regis Prado considera como bens suscetíveis de proteção
penal os direitos constitucionais do cidadão, os valores objetivamente tutelados
e outros que se insiram no contexto de garantia do Estado Democrático de
Direito. Afirma o autor que 164 “a conceituação material do bem jurídico deve
implicar no reconhecimento de que o legislador eleva à categoria de bem
jurídico o que já na realidade social se apresenta como um valor”.
O legislador ordinário em hipótese alguma irá dispor de uma
liberdade irrestrita. Existem balizas que devem ser asseguradas, para que não
se vulnerem os direitos humanos e os postulados de garantia. Nota-se que o
que se pretende é limitar o arbítrio estatal.
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Assim nasce o processo penal 165. Ou seja, violado o bem jurídico
tutelado, o Estado irá intervir sancionando o indivíduo infrator, aplicando-lhe
uma pena, que somente será aplicada mediante o processo, para cumprir sua
função social de restabelecer o bem comum.
Inicialmente, importa lembrar que o processo deixa de ser apenas
um instrumento de concretização do direito material, configurando-se,
sobretudo, como um instrumento para garantia da realização da justiça e
efetivação dos direitos, que, segundo Jorge Miranda166, são aspectos basilares
de um Estado Democrático de Direito.
A essência do Direito Penal está na aplicação da pena, possibilitada
pelo processo penal, eis a sua instrumentalidade, meio para consecução de um
fim. É impossível impor uma pena sem que exista um processo judicial, isso
porque o direito penal não tem realidade concreta fora do processo, mesmo no
caso de consentimento do acusado 167, diferentemente, portanto, do processo
civil, sendo desnecessária a sua aplicação para que pretensões possam ser
satisfeitas no seu dia a dia.
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Tucci 168 esclarece que não há como ser imposta a sanção penal
prevista em lei, de forma direta e imediata. A efetivação dessa sanção reclama
a existência de um processo, confrontando o ius puniendi do Estado com o ius
libertatis do indivíduo. Ou seja, a concreta punição deve resultar de um
pronunciamento judicial em “processo timbrado” pelo due process of law.
Nesse contexto, não há como admitirmos um processo penal
democrático, sem a observância dos princípios constitucionais, tais como o
Devido Processo Legal, a Presunção de Inocência (Não Culpabilidade), a
Imparcialidade, a Ampla Defesa e o Contraditório, a Duração Razoável do
Processo etc. O processo penal deverá se aplicado à luz da Constituição 169.
A ideia é a de que o Estado detém legitimamente o monopólio da
força para organizar a sociedade, retirando desta o exercício arbitrário pelas
próprias razões, salvo em casos excepcionais e, assim, o processo penal é
concebido como freio, limite ao exercício do poder de punir. O réu, a priori,
deve ser considerado inocente; cabe ao acusador, portanto, por meio de
provas que produzirá em processo público, convencer o juiz de que o réu é
culpado.
Desse modo, o processo penal é repaginado para, a partir do
Princípio do Devido Processo legal, assegurar a proteção dos direitos
fundamentais da pessoa acusada, sendo verdadeiramente um processo justo.
O grande desafio contemporâneo é possibilitar o efetivo acesso à justiça, um
processo justo. No entanto, o que vem a ser um processo justo? Ou:
efetividade é sinônimo de rapidez? E ainda: processo justo é sinônimo de
decisão justa? Essas reflexões serão analisadas no tópico a seguir.
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3.3. Processo justo como resultado da aplicação do princípio do devido
processo legal

É possível reconhecer uma preocupação em apresentar parâmetros
mais concretos para definir o que seria processo justo. Os conceitos
embrionários,

teóricos,

são

insuficientes

para

propiciar

um

processo

efetivamente justo. É preciso aprofundar mais as garantias, torná-las mais
visíveis. Conforme Paulo José Freire Teotônio 170, com o passar do tempo, a
mera garantia do acesso à justiça tornou-se insuficiente para a pacificação
social, sendo necessária a efetividade da justiça, o que, segundo o autor,
somente será possível com a implementação dos princípios constitucionais.
Na mesma linha de pensamento, Dalla171, em sua obra, afirma que a
jurisdição, com o tempo, mostra-se ineficaz pelos mais variados motivos e,
unindo-se ao fato da crescente modificação da sociedade, enseja uma busca
por novos instrumentos jurisdicionais, concluindo que um dos temas mais
importantes nos dias atuais é o acesso à justiça.
Ampliando essa ótica, Cândido Rangel Dinamarco 172 , após tecer
considerações sobre o tema, ressalta que acesso à justiça não equivale a um
mero ingresso em juízo, mas, sobretudo, deve-se assegurar que as pretensões
cheguem efetivamente a um julgamento de fundo, sob pena de a própria
garantia constitucional

da ação

ser inoperante. Segundo

o autor,

o

posicionamento moderno gira em torno da ideia de processo civil de resultados.
Assim, o que importa é o resultado que o processo produz na vida das pessoas
ou grupos e, para tanto, só terá acesso à ordem jurídica justa quem recebe
justiça.
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Ocorre que, conforme Nascimento 173, é preciso ter “a atenção ao
conceito de justo visto como uma possibilidade de ponto de irradiação a partir
do qual os compromissos do Estado Democrático de Direito ganham sentido e
substância.”
Michael J. Sandel, em sua conhecida obra

174

, ao tratar sobre a

justiça, apresenta que as teorias de justiça antigas partem da virtude, enquanto
as modernas começam pela liberdade. O autor menciona que, segundo
Aristóteles, justiça significa dar às pessoas o que elas merecem, mas, para que
se determine quem merece o quê, deve-se estabelecer quais virtudes são
dignas de honra e recompensa. Sandel sustenta ainda que, para o pensador
grego, não se pode imaginar o que é uma constituição justa sem refletir
anteriormente sobre a forma de vida mais desejável, isso porque, para ele, a lei
não pode ser neutra no que tange à qualidade de vida. No entanto, filósofos do
século XX afirmam que os princípios de justiça não devem se basear na melhor
forma de vida ou em nenhuma concepção particular de virtude. Para eles
(Immanuel Kant, no séc. XVIII, a John Rawls, no séc. XX), uma sociedade justa
respeita a liberdade de cada indivíduo para escolher a própria concepção do
que seja uma vida boa.
Sandel aponta que tal dilema é uma das grandes questões da
filosofia política, levando às seguintes indagações (reflexões): procurar
promover a virtude de seus cidadãos significa ser uma sociedade justa? Ou os
cidadãos devem ser livres para escolher, por conta própria, a melhor forma de
viver, devendo, portanto, a lei ser neutra nesse aspecto? 175
O autor é a favor de uma versão da ideia de que justiça envolve o
cultivo da virtude e a preocupação com o bem comum. Segundo seu
entendimento, não se pode alcançar uma sociedade justa maximizando a
utilidade ou garantindo a liberdade de escolha, mas “precisamos raciocinar
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Garantia de Ampla Defesa em um Processo Penal Democrático. Ed. Lumen Juris. 2011,
p.107.
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SANDEL. Michael J. Justiça o que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloísa Matias e
Maria Alice Máximo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, p.18.
175
Ibid., p.17.
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juntos sobre o significado da vida boa e criar uma cultura pública que aceite as
divergências que inevitavelmente ocorrerão ” 176.
Com precisão, afirma o autor:
A justiça é invariavelmente crítica. Não importa se estamos
discutindo bailouts ou Corações Púrpuras, barrigas de aluguel
ou casamento entre pessoas do mesmo sexo, ação afirmativa
ou serviço militar, os salários dos executivos ou o direito ao uso
de um carrinho de golfe, questões de justiça são indissociáveis
de concepções divergentes de honra e virtude, orgulho e
reconhecimento. Justiça não é apenas a forma certa de
distribuir as coisas. Ela também diz respeito à forma certa de
avaliar as coisas.177

O processo justo se forma a partir da observância das garantias
fundamentais do processo, as quais são resultado da soma das garantias
individuais com as garantias estruturais 178. Cabe-nos ressaltar que a própria
Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXV, consagra
expressamente o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário ou do
Acesso à Justiça, nos seguintes termos: “Art. 5 º ( ...) XXXV – a lei não excluirá
da apreciação do poder judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito”.
A leitura que se faz de tal princípio deve ser a mesma que
acompanha os avanços da sociedade, suas transformações e respectivos
anseios. Não nos interessa mais a simples possibilidade de ajuizar uma
demanda que resulte em uma sentença, em um processo muitas vezes longo,
dispendioso, enfim sem qualquer compromisso com o real significado do
acesso à justiça. 179

176

Ibid., p.322.
Ibid., p.322-323.
178
COMOGLIO, Luigi Paolo é citado pelo Professor Leonardo Greco em seu artigo Garantias
Fundamentais do Processo: O Processo Justo, em que ele apresenta as garantias individuais
(acesso amplo, imparcialidade do juiz, ampla defesa, inércia, contraditório, coisa julgada) e as
garantias estruturais (isonomia, motivação das decisões, efetividade, publicidade e duração
razoável).
179
“No lugar de um processo acessível a poucos, demorado, preocupado tão somente com a
segurança e a técnica em detrimento dos seus fins, que resultasse numa sentença e somente
nela, independente do seu conteúdo de justiça ou não, exigia-se como inevitável um outro tipo
de processo que funcionasse para todos, da forma mais rápida possível, igualitário e equânime
e que resultasse em uma sentença eticamente justa, com a utilização dos instrumentos
técnicos que seriam direcionados para essas finalidades.” (PINHEIRO CARNEIRO, Paulo
Cezar. Acesso à Justiça. Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública. Editora Forense,
1999. p. 42.)
177
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Para alcançar esse desiderato, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro 180, em
brilhante obra, considerou fundamental a existência de certos princípios que
informariam o real significado da expressão acesso à justiça: acessibilidade,
operosidade, utilidade e proporcionalidade.
A acessibilidade deve ser entendida como a existência de pessoas
capazes de estar em juízo, sem qualquer óbice de natureza financeira,
efetivando-se os direitos individuais e coletivos. Operosidade pressupõe a
atuação produtiva de todos os que participam da atividade judicial. Nesse
aspecto, de suma importância a figura do juiz. O ideal de jurisdição hoje não é
mais um modelo sentenciador que tão somente respeita a vontade da lei.
No modelo ideal de jurisdição, de Mauro Capeletti 181, o juiz, hoje,
tem de administrar a justiça em três etapas: conhecer bem o problema,
elaborar a sua solução para o problema e pensar no impacto da sua decisão.
Por sua vez, a utilidade significa que deve ser imprescindível que o
vencedor receba, de forma proveitosa e rápida, o seu direito, com menor
sacrifício para o vencido.
No entanto, não podemos confundir conceitos jurídicos. Em relação
à celeridade, não é correta a afirmativa difundida por muitos (muitas vezes pela
imprensa) de que justiça rápida é sinônimo de processo efetivo, justo 182. Por
fim, o aludido autor apresenta como quarto princípio a proporcionalidade,
levando a opção do julgador a escolha do interesse preponderante.
De qualquer sorte, o processo somente será justo se respeitar o
devido processo legal183. No Brasil, significa atender as garantias do acusado,
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Ibidem , p. 54.
CAPELETTI Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie
Northfleet. Sergio Antonio Febris Editor.
182
Barbosa Moreira afirma que, se uma justiça lenta demais é decerto uma justiça má, daí não
se segue que uma justiça muito rápida seja necessariamente uma justiça boa. O que todos
devemos querer é que a prestação jurisdicional venha a ser melhor do que é. Se para torná-la
melhor é preciso acelerá-la, muito bem; não, contudo, a qualquer preço. Temas de Direito
Processual. Oitava Série. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 5.
183
Cf. Nascimento (2011, p.214) “processo devido é processo legítimo. Processo legítimo é
processo equitativo, tal como foi proclamado na Convenção Europeia de Direitos Humanos,
processo justo. E processo justo, na linha do que aqui vem sendo sustentado, é processo
democrático, tomando-se democrático no sentido deliberativo, ou seja, processo que assegura
181
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para que seja processado pelo Estado por meio de um juiz natural, imparcial,
com observância do contraditório participativo184, com decisões motivadas, com
ampla defesa assegurada, por meio de um procedimento razoável de duração.
Importantíssimo, portanto, o estudo do processo penal. Em uma
sociedade de massa, complexa como a atual, os meios de comunicação
tentam ao máximo afirmar que a criminalidade é o problema crucial da
modernidade, devendo ser controlada com penas mais severas, restringindo-se
os direitos dos acusados

185

e, assim, ilude a sociedade com discursos

repressores.
A violência sempre existiu, é elemento intrínseco ao fato social. O
que devemos tentar é mantê-la dentro de um limite de suportabilidade. Garantir
ao acusado um processo penal democrático não é sinônimo de impunidade.
Existe, sim, a possibilidade de se punir garantindo. É perfeitamente possível a
existência de um processo penal com estrita observância do Princípio do
Devido Processo Legal.

3.4. Imparcialidade e neutralidade uma distinção necessária.

Por

fim,

após

necessárias

considerações

acima

expostas,

trataremos deste instigante tema, conhecido não somente por estudiosos do
Direito, mas também por toda a sociedade, que, muitas vezes, ao clamar por
justiça, reproduz a máxima popular “A justiça é cega.” Subjaz a essa afirmação
o anseio de ser julgado por um juiz imparcial, que não esteja envolvido no
participação influente dos envolvidos no caso penal, na sequência procedimental dirigida para
a resolução jurisdicional da acusação.”
184
Para Leonardo Grego, “o contraditório participativo pressupõe que todos os contrainteressados tenham o direito de intervir no processo e exercer amplamente as prerrogativas
inerentes ao direito de defesa e que preservem o direito de discutir os efeitos da sentença que
tenha sido produzida sem a sua plena participação.” GRECO, Leonardo. Garantias
Fundamentais do Processo: O Processo Justo. Disponível na internet: HTTP://www.
mundojuridico. adv. br. Acesso em 10 de abril de 2012
185

Afirma Maria Lúcia Karam que “tais campanhas manipulam emoções, selecionando e
propagando alguns crimes mais cruéis, para, assim, produzir e generalizar uma indignação
moral contra os que são identificados como criminosos.” (KARAM, Maria Lucia. De crimes,
penas e fantasias, p. 189.)
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conflito, nem com qualquer das partes. Trata-se de tema de suma importância
e atual. Só para ilustrar tal afirmação, foi noticiada inúmeras vezes, na ação
penal nº 470, em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, a possível
parcialidade do Ministro Dias Toffoli.
Apesar de a Constituição não conter expressamente um dispositivo
relativo à imparcialidade, considera-se um princípio implícito, inerente à própria
exigência de um devido processo legal. É inconcebível imaginar que o Estado,
como titular do direito de punir, permitisse que seus agentes atuassem movidos
por interesses próprios. Assim, a imparcialidade é inerente à função
jurisdicional 186 , pressuposto de validade do processo, ou seja, para que o
processo tramite regularmente, o juiz deve ser imparcial, sob pena de afetar a
relação processual. A própria Constituição da República prevê normas para
assegurar a imparcialidade do órgão julgador. (art.5º, inc. XXXVII; art.95, caput
e parágrafo único).
À vista disso:187
A imparcialidade do juiz é uma garantia de justiça para as
partes. Por isso, têm elas o direito de exigir um juiz imparcial: e
o Estado, que reservou para si o exercício da função
jurisdicional, tem o correspondente dever de agir com
imparcialidade na solução das causas que lhe são submetidas.

Mas o que vem a ser imparcialidade? Imparcialidade é sinônimo de
neutralidade? Exige-se que o juiz seja imparcial e neutro? Ao determinar a
produção de prova, estaria o juiz afetando a sua imparcialidade, a legitimidade
de sua atuação? O presente trabalho objetiva refletir sobre tais indagações,
sem a presunção de trazer respostas fechadas, finais e corretas, mas
precipuamente aguçar o espírito e a mente, que, não raras vezes, andam
adormecidos.

186

Zaffaroni afirma “não existir jurisdição sem imparcialidade. Não se trata de que a jurisdição
possa ou não ser imparcial e se não o for não cumpra eficazmente sua função, mas que, sem
imparcialidade, não há jurisdição.”. Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000. p.86.
187
CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros,
2004, p.52.
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O tema da imparcialidade foi objeto da pesquisa de Bárbara
Lupetti 188 , cuja tese de doutorado foi publicada sob o título “Paradoxos e
Ambiguidades da Imparcialidade Judicial”. A autora realizou uma pesquisa de
campo no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na qual pôde
verificar a própria incerteza em relação à existência da imparcialidade judicial.
Ela relata que muitos dos seus interlocutores manifestavam de forma
recorrente que a imparcialidade não existe, sendo simplesmente uma fantasia,
um mito, utopia. Já outros a tratavam como uma categoria estruturante do
sistema, sem a qual o judiciário fecharia as portas. Percebe-se, então, um
paradoxo: a imparcialidade não existe, mas está prevista na lei. Segundo a
autora, o legislador tem a expectativa de que os juízes que prestam a jurisdição
sejam imparciais, pois consta na lei que assim seja. Além disso, demonstra que
determinadas situações poderão ser comprometedoras desta idealização.
Ao tratar da diferença entre a imparcialidade e a neutralidade,
Lupetti afirma que os dados empíricos revelaram que a neutralidade é
impensável, pois constituiria ausência de valores. Percebe, ainda, a confusão
que é feita entre as categorias imparcialidade e neutralidade. Daí a importância
do tema. O seu livro traz, também, uma abordagem acerca do lugar do
magistrado na busca da imparcialidade, enquanto ente estatal responsável por
prestar a jurisdição, sendo, ao mesmo tempo, ser humano, e vivendo no dilema
de cumprir a lei e fazer justiça.
Enfim, a imparcialidade é, como já afirmado, um requisito de
validade processual, inserido no devido processo legal, como uma conquista do
processo penal democrático. O código de processo penal estabelece normas
relativas à suspeição e impedimento do magistrado. As hipóteses de suspeição
estão tratadas no artigo 254 do CPP, e as de impedimento, no artigo 252 e 253
do mesmo diploma legal.
Segundo Pacelli de Oliveira189, em ambas as hipóteses, coloca-se
em risco o devido processo legal, pois o que se está em jogo é a
188

LUPETTI BAPTISTA, Bárbara Gomes. Paradoxos e Ambiguidades da Imparcialidade
Judicial. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2013.
189
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
p. 291.
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imparcialidade do julgador, permitindo-se às partes o afastamento do
magistrado. Para o autor, os casos de impedimento dizem respeito a fatos e/ou
circunstâncias ligados ao próprio processo submetido inicialmente à jurisdição
do juiz. Já as hipóteses de suspeição referem-se a situações de realidade
externa

ao

processo levado

ao conhecimento

do

juiz. Por

fim,

as

incompatibilidades previstas no artigo 112 do CPP compreendem as situações
que não estejam arroladas nas hipóteses anteriores (suspeição e impedimento)
que possam interferir na imparcialidade do julgador.
Não há como se falar em justiça sem garantir um julgamento
imparcial. E o Estado, que detém o monopólio do direito de punir, deve
perseguir sempre a imparcialidade, principalmente no campo do processo
penal em que o bem jurídico tutelado é a liberdade do indivíduo. Não se pode
esquecer que vivemos sob a égide de um Estado Democrático de Direito e o
juiz tem uma função essencial de garantidor dos direitos fundamentais. 190
Nessa linha, para que se reconheça um sistema como democrático
e, especificamente, como uma democracia constitucional, não basta a noção
formal, do senso comum, como poder do povo de assumir diretamente, ou
através de representantes, as decisões políticas. Há que se ter uma dimensão
substancial, preocupada com o conteúdo, impondo proibições e obrigações 191.
A

imparcialidade

está,

sem

dúvida,

presente

em

uma

democracia

constitucional.
Mas será que ser imparcial significa ser neutro? Definitivamente,
não. Não existe mais espaço para o juiz expectador, estático, inerte, neutro.
Esse não é o ideal de processo efetivo e justo. Para que isso ocorra, o juiz
deve ter um comportamento mais atuante no processo, e, em hipótese alguma,
essa atitude proativa irá afrontar a sua imparcialidade..
190

LOPES JÚNIOR, Aury. A instrumentalidade garantista do processo penal. O
fundamento da legitimidade da jurisdição e da independência do Poder Judiciário está no
reconhecimento da sua função de garantidor dos direitos fundamentais. Nesse contexto, a
função do juiz é atuar como garantidor dos direitos do acusado no processo penal. Disponível
em www.juspodivm.com.br Acesso em 14 de novembro de 2012, p.07.
191
Essa é a conclusão de Luigi Ferrrajoli (2011), em Poteri Selvaggi: La crisi della
democrazia italiana, apresentando garantias constitucionais primárias e secundárias. As
primárias estariam divididas em negativas (direitos que não devem ser prejudicados por outrem
– vida, liberdade, propriedade) e positivas (direitos que devem ser atendidos – educação,
saúde, direitos sociais).
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Salienta Roberto Romboli

192

:

la imparcialidad no puede ser vista como uma institución que
implica absoluta desvinculación e indiferencia a la causa a
decidir, por parte del juez, el cual deveria configurarse como un
simplece instrumento que opera entre la norma y su concreta
aplicación, al cotejar la fattispecie legal com su destinatario. De
tal forma, el concepto de imparcialidad del juez debería
concretarse em la pontual y escrupulosa observância de la ley
sin que otras fuerzas puedam apartalo de ello, y debería
traducirse em la continua aplicación, em el plano procesal, del
principio de legalidade.
Actualmente, puede considerarse pacífico, por lo menos em la
doctrina predominante – para la cual parece conveniente no
detenerse ampliamente em el argumento, sine solo recordar los
resultados logrados al respecto – que el juez, al interpretar la
fattispecie abstracta prevista em la ley; para asociarla com el
caso concreto, no obra como um mecânico aplicador de la ley,
sino que efectúa juicios de valor que lo conducen a escoger
una y no outra de las interpretaciones posibles, y sobre las
cuales no puede no influir la posición política general, la vision
Del mundo, própria del magistrado particular.

Na

mesma

linha

de

pensamento,

Dinamarco

193

afirma

que

imparcialidade não se confunde com neutralidade e chama a atenção para o
fato de a Constituição criar as melhores condições possíveis para que se possa
ter a imparcialidade dos juízes, seja estabelecendo a garantia do juiz natural,
seja até mesmo assegurando garantias e impedimentos.
De forma didática, Barroso

194

menciona que a neutralidade

pressupõe que o intérprete seja indiferente ao produto de seu trabalho. Todavia
isso é algo impossível, haja vista que muitos casos envolvem a escolha de
valores e alternativas possíveis, de sorte que o intérprete estará sempre
promovendo as suas próprias crenças, sua visão de mundo e o seu senso de
justiça. Afirma o autor que é difícil idealizar um intérprete sem memória e sem
desejos.
Tratando do tema, Barbosa Moreira afirma que:

192
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Há, com efeito, propensão bastante difundida a identificar dois
conceitos: o de imparcialidade e o de neutralidade. Trata-se, a
meu ver, de grave equívoco. Dizer que o juiz deve ser imparcial
é dizer que ele deve conduzir o processo sem inclinar a
balança, ao longo do itinerário, para qualquer das partes [...]
outra coisa é pretender que o juiz seja neutro, no sentido de
indiferente ao êxito do pleito. Ao magistrado zeloso não pode
deixar de interessar que o processo leve a desfecho justo
195
[...].

A propósito, não será a determinação da prova feita pelo magistrado
que irá também afetar a sua imparcialidade, até porque não se pode afirmar
que tal resultado será mais ou menos justo. O problema não está na
determinação da prova, mas na sua valoração, na exigência do contraditório,
no tratamento igualitário das partes. A raiz do problema não está na atividade
probatória exercida pelo juiz. Este, ao determinar a produção de certa prova, de
ofício, não está sendo parcial, ao contrário, será parcial se deixar de determinar
a produção da prova, favorecendo a parte a quem a prova seria prejudicial.
Nesse contexto, Nascimento

196

ressalta que o monopólio do

interesse público não pertence ao Ministério Público, sendo o juiz também
defensor da ordem jurídica justa, do regime democrático e dos direitos
indisponíveis. O autor acrescenta que, ao presidir e interferir na atividade de
instrução, o juiz estará zelando pelo devido processo. Ao determinar a
produção de prova para dirimir dúvida sobre ponto relevante já trazido ao
processo pelas partes, o magistrado não contamina sua atuação, até porque
ele não estará dispensado de fundamentar sua decisão. Sobrepõe-se a esse
fato o argumento de que o juiz não sabe qual será a parte favorecida pela
produção da prova.
Nesse sentido:
Não parece haver risco para a imparcialidade se o juiz assim
proceder [iniciativa probatória], desde que não o faça por
motivos outros, escusos, esses sim ilegítimos. Se a atividade
instrutória oficial destina-se simplesmente à formação do
convencimento do julgador, que a determina em razão de
verificar a existência, nos autos, de meios aptos à apuração
dos fatos controvertidos, a iniciativa não compromete a
imparcialidade [...] a melhor maneira de preservar a
195

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de Direito Processual: sétima série. São
Paulo: Saraiva, 2001,p. 19-30 .
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imparcialidade do magistrado é impor-lhe o dever de motivar
suas decisões.197

A Constituição da República consagra expressamente o Princípio da
Motivação, na norma do artigo 93, inciso IX. Assim, as decisões devem ser
devidamente fundamentadas, e o juiz atenderá ao princípio do contraditório,
dando ciência às partes da produção da prova, atendendo, por fim, ao princípio
democrático e ao modelo acusatório.
Este estudo evidencia que o momento é importante para a
democracia brasileira. Os Tribunais Superiores, magistrados e estudiosos do
Direito devem estar sensíveis às mudanças, e o processo penal deve ser um
instrumento efetivo dessa democracia, pois o cenário jurídico não mais
comporta julgamentos parciais, morosos e de caráter autoritário.
Com efeito, no sistema jurídico processual, o exercício da função
jurisdicional deverá ser regido pelos princípios constitucionais. É insuficiente o
acesso à justiça, se o processo não for pautado por uma decisão efetiva, justa
e imparcial. O devido processo legal, portanto, terá uma leitura formal e
material. Exige-se que as normas atentem à sequência de etapas, não
privando os indivíduos de certos direitos fundamentais, e que a decisão seja
razoável.
O processo penal será o instrumento para a garantia da realização
da justiça e a efetivação dos direitos. Não há processo penal democrático sem
a observância do Devido Processo Legal. Assim, como corolário desse
princípio, está a imparcialidade do juiz como um pressuposto de validade do
processo. Juiz imparcial é aquele equidistante das partes, sem interesses no
deslinde da causa, é o juiz natural pré-constituído ao fato.
A imparcialidade exigida do julgador não pode ser confundida com a
neutralidade. Exige-se que o juiz seja imparcial, jamais neutro. A neutralidade
não condiz com a sociedade complexa e plural em que vivemos. É surreal a
intenção de colocar os julgadores em uma bolha, intocáveis imaginando que
dessa forma a decisão será justa. Justa para quem?
197

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2009, p.21 e 111.
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Maier, ao discorrer sobre a aquisição de determinada prova, ressalta
que a aquisição mediante uma atuação estatal irregular, deve resultar na
inadmissibilidade de sua valoração:
Lo expuesto hasta ahora demuestra, a mi critério, la necesidad
de reafirmar la inadmissibilidad de la valoración judicial de
aquella prueba mediata o inmediatamente adquirida mediante
uma acción estatal irregular, con tota prescindencia de
consideraciones complementarias, como la gravedad del hecho
atribuído al investigado, o el error del agente de la persecución
penal sobre la ilicitud de su actuacion. Ello aún más frente a lãs
tendências deformantes del procedimento penal que hoy se
perciben claramente, y que ampliam las facultades de
injerencia estatal a niveles que, poco tiempo atrás, no hubieram
sido imaginables, tales como la introducción del agente
encubierto em varias legislaciones, o el desarrolo de nuevos
198
métodos de vigilância electrónica.

Ou seja, na medida em que são inadmissíveis as provas obtidas por
meio ilícito, configurando-se uma ação estatal irregular, o magistrado deve ficar
mais próximo da prova, em uma atitude ativa, atenta a tal garantia, não
podendo ser, em hipótese alguma neutro. De fato, o direito à prova encontra
certas limitações, e a própria Constituição da República impede a utilização, no
processo, de provas obtidas por meios ilícitos 199 .

Esse princípio reforça a

observância do devido processo legal.
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MAIER, Julio B. J.Las Prohibiciones de Valoración Probatoria em el Procedimiento
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4. Pesquisa empírica realizada em uma das Turmas do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região

4.1. A finalidade e a importância da pesquisa

Após apresentar as questões teóricas relativas ao tema objeto do
presente trabalho, entende-se como de suma relevância verificar a sua
incidência prática, a sua aplicação no dia a dia forense, para compreender
melhor

o fenômeno.

Assim,

buscou-se

colher

dados

empíricos

que

confirmassem ou negassem ser a iniciativa probatória dos juízes criminais, uma
prática comum, bem como averiguar se os casos nos quais foi adotada a
iniciativa judicial probatória importaram em acolhimento das teses de acusação.
No Direito, o discurso metodológico usual a propósito da elaboração
de dissertações e teses diz respeito mais a formas de escrever do que de
pesquisar. O comum é encontrar a reprodução dos ensinamentos doutrinários,
com visões controversas de autores renomados, citações da jurisprudência dos
Tribunais, enfim faz-se a pesquisa em textos escritos (livros doutrinários,
artigos etc.). Esta pesquisa por textos é fundamental, principalmente quando é
realizada de forma criteriosa, buscando os melhores autores sobre o tema, as
discussões relevantes, utilizando-se sempre de bibliografia específica.
Porém, objetivou-se, no presente capítulo, utilizar uma nova
ferramenta metodológica, fora da “zona de conforto”, por ser uma experiência
completamente distinta daquela em que se lança mão somente da revisão
bibliográfica. Em contrapartida, a proposta de realização de um trabalho
exclusivamente empírico poderá, por seu turno, criar muitos problemas, haja
vista o risco de restringir a investigação ao mero levantamento de dados.
A proposta a ser defendida é contrária a uma cisão entre teoria e
prática. Busca-se unir essas ferramentas para que a construção teórica
obtenha alguma efetividade e para que a prática esteja informada por alguma
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teoria. A teoria não poderá distanciar-se da realidade, ao contrário, deverá se
alimentar das informações reais que a pesquisa empírica fornece. Percebe-se
nitidamente a exigência de uma relação com as demais ciências sociais, tais
como a sociologia, a psicologia e a antropologia.
Contudo, em geral, há uma preocupação, notadamente na área
jurídica, com a possibilidade de um estudo de caso ou de uma pesquisa
empírica resultar num trabalho sem profundidade teórica, ou seja, artificial. No
entanto, é possível, a partir de uma pesquisa empírica, verificar e, por que não,
testar as afirmações teóricas; confrontar e analisar a importância dos assuntos
debatidos na doutrina; refletir sobre determinadas tendências. Assim, esse
mergulho no empírico é extremamente importante para que não se esqueça da
questão central da pesquisa, para que o questionamento inicial que levou ao
estudo do tema se perpetue durante toda a elaboração do trabalho. Portanto,
um procedimento não exclui o outro, pois a base teórica dá instrumentos para a
própria análise do material empírico apurado.
Nesse sentido, Geertz 200 , ao tratar da hermenêutica, tomada no
significado de teoria e a metodologia da interpretação

201

, afirma que a

qualidade experimental surge porque, em uma tarefa tão incerta, não se sabe
exatamente por onde começar e, ao começar, em que direção continuar, uma
vez que quanto mais organizado e simples possa parecer um caminho, mais dá
a impressão de estarmos errados.
De fato, a pesquisa empírica mostra-se uma tarefa árdua, por
envolver disponibilidade, pessoal, organização, procedimentos que, em regra,
200

GEERTZ, Clifford. O saber local. Novos ensaios em antropologia interpretativa. Rio de
Janeiro: Vozes, 2012, p.11.
201
Sobre hermenêutica é imperiosa a menção a Carlos Maximiliano, para quem “as leis
positivas são formuladas em termos gerais; fixam regras, consolidam princípios, estabelecem
normas, em linguagem clara e precisa, porém ampla, sem descer a minúcias. É tarefa
primordial do executor a pesquisa da relação entre o texto abstrato e o caso concreto, entre a
norma jurídica e o fato social, isto é, aplicar o Direito. Para o conseguir, se faz mister um
trabalho preliminar: descobrir e fixar o sentido verdadeiro da regra positiva; e, logo depois, o
respectivo alcance, a sua extensão. Em resumo, o executor extrai da norma tudo o que na
mesma se contém: é o que se chama interpretar, isto é, determinar o sentido e o alcance das
expressões do Direito [..] Do exposto ressalta o erro dos que pretendem substituir uma palavra
pela outra; almejam, ao invés de Hermenêutica, Interpretação. Esta é aplicação daquela; a
primeira descobre e fixa os princípios que regem a segunda. A hermenêutica é a teoria
científica da arte de interpretar.” MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do
Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.1.
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são trabalhosos e requerem a participação de uma equipe. É natural que
possam ocorrer obstáculos, tais como a impossibilidade de executar de forma
plena a pesquisa, e essas situações adversas, se não forem bem trabalhadas e
suplantadas, podem arruinar todo o trabalho. Mas, ao final, é imensamente
gratificante, visto que se permite desconstruir algumas realidades, fomentando
um diálogo entre a reflexão e a prática, a partir dos parâmetros estabelecidos
por ambas. Já as adversidades podem até mesmo surpreender e levar a
excelentes trabalhos.
A pesquisa empírica poderá, em última instância, causar uma
diferenciação na abordagem teórica, no seu entendimento, enriquecendo-a e
promovendo mudanças na maneira de pensar, pois aproxima a teoria da
realidade concreta, levando a novas conclusões.
Nessa linha, Lupetti Baptista ressalta que:
o fomento à pesquisa empírica no direito me parece ser
crucial, porque esta é a única forma de diálogo eficaz possível
entre as teorias que a dogmática nos disponibiliza e as práticas
judiciárias. Além de ser um método capaz de desconstruir as
nossas certezas e reformular as nossas premissas. 202

A autora identificou muita afinidade entre o Direito e a antropologia,
salientando que somente a antropologia poderia ajudar a refletir e entender
melhor os meandros do campo jurídico. Assim, utilizar ferramentas de outras
áreas do conhecimento é fundamental para repensar a estrutura do Direito e a
forma como ele se manifesta, além de prestigiar a interdisciplinaridade, salutar
em qualquer dissertação.
Rodolfo Sacco 203 também faz uma abordagem do elo entre a
antropologia e o Direito. Segundo o autor, a antropologia tem por objeto o
homem, que tem traços biológicos próprios e culturas próprias, sendo que a
cultura,

no

discurso

antropológico,

não

é

apenas

o

patrimônio

de

conhecimentos de cada indivíduo, mas é o conjunto de valores, tradições,

202

LUPETTI BAPTISTA, Barbara Gomes. Paradoxos e Ambiguidades da imparcialidade
judicial. Entre “quereres” e “poderes”. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2013, p.56.
203
SACCO, Rodolfo. Antropologia jurídica. Contribuição para uma macro história do direito.
Tradução de Carlo Alberto Dastoli. Revisão da tradução de Silvana Cobucci Leite. São Paulo:
Ed. Martins Fontes, 2013, p.3.
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costumes, crenças e hábitos. E da cultura do homem faz parte o direito que ele
pratica, conhece e expressa, possibilitando uma antropologia jurídica.
Para o autor, a antropologia jurídica visa ocupar-se do Direito.
Salienta que direito é uma noção que não tem correspondência precisa em
todas as culturas. Após analisar alguns conceitos relativos ao Direito, afirma
que é útil ao antropólogo uma definição de direito capaz de abarcar as normas
operantes em sociedades tradicionais, desprovidas de Estado. Nesse sentido,
a antropologia ajudou os juristas a adequar a própria visão do Direito, que
então passa a ser um conjunto de realidades, e o conhecimento do Direito, o
conhecimento de dados reais. Dessa afirmação, extrai-se a importância de uma
pesquisa empírica.
Sacco204 ressalta que o Direito muda sem cessar e que, para que se
tenha uma visão dinâmica do direito, precisa-se de instrumentos cognoscitivos
adequados, e esses instrumentos são ensinados ao jurista pelo historiador.
Mostram-se relevantes, portanto, o estudo e a base teórica sobre o tema objeto
de investigação, conforme mencionado anteriormente. Nesse contexto, o autor
esclarece que, num primeiro momento, o antropólogo era um estudioso de
povos exóticos, e mais recentemente a antropologia voltou-se para a cultura
em que os antropólogos estão imersos, estudando o homem em sua
diversidade para compreendê-lo em sua totalidade. A diferença entre um jurista
e um antropólogo é que, segundo o autor, o jurista trabalha em torno de um
sistema conceitual, é intérprete e nessa função presta serviço à sociedade,
propondo aplicações da norma; já o antropólogo não interpreta, mas traça
quadros

de

correlação

sistemáticos

ou

genéticos

entre

as

diversas

experiências do homem, e ensina o jurista a confrontar-se com modelos até
então ignorados.
Assim, a antropologia ensina ao jurista a existência, e a
importância, do dado não verbalizado, presente no sistema [...]
E com isso a antropologia ensina ao jurista que a dinâmica da
norma procede incorporando elementos que são estranhos e
distantes em relação à vontade do legislador que programou a
inovação. [...] o antropólogo ensina, portanto, o jurista a
construir um sistema racional e verídico das fontes. De maneira
inesperada, ensina-lhe também a construir uma doutrina do
204

SACCO, Rodolfo. 2013, p.14
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fato submetido ao juízo. [..] o jurista deve muito à
antropologia.[..] O antropólogo analisa as diversidades e
constata os conflitos. [..] Quando abre o livro do saber na
página da antropologia, está disposto a questionar a própria
cultura, está disposto a considerá-la uma dentre muitas
culturas possíveis. Ele constata e não avalia. [..] reúne dados
estatísticos, reconstrói as mudanças, busca suas causas. As
relações recíprocas entre esses dados constituem a base e o
sistema de toda explicação. A antropologia não tem a função
de condenar, de recriminar as culturas do mundo por suas
carências. Reciprocamente não premia, não absolve, não
distribui medalhas de mérito. 205

Dessa forma, tornou-se imprescindível essa breve, mas relevante
menção ao tema da antropologia, a princípio área tão distinta do Direito, porém
com graus de aproximação. O exercício da antropologia pode tornar-se
importante para “descortinar” os ensinamentos jurídicos, sendo fundamental
que o Direito se mostre receptivo a outras áreas do conhecimento. 206

4.2. Corte epistemológico e metodologia aplicada

A pesquisa foi realizada em uma das Turmas do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região e, como estratégia exploratória, se concebeu um recorte
de amostragem a partir dos casos em grau de Recurso de Apelação.
Inicialmente, vislumbrou-se a possibilidade de realizá-la também no Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nesse Tribunal existem quarenta e três
varas criminais sendo que as quatro primeiras são competentes para processo
205

SACCO, Rodolfo. 2013, p.19-20.
A importância de se articular Direito e Antropologia – embora reconhecida por instituições
como o MEC, que inseriu a Antropologia no currículo da graduação em Direito, e pelo CNPq,
que a elenca como subárea do Direito – ainda não está, de fato, legitimada pelos operadores
jurídicos. O fazer antropológico pressupõe a relativização de verdades consagradas enquanto
o fazer jurídico através delas se reproduz, sendo este contraste metodológico um significativo
obstáculo ao diálogo deste campus. Exercitar a aproximação destes saberes é a nossa
proposta e fazê-lo neste espaço, da Ciência Política, assume especial relevância, não só pela
interdisciplinaridade, mas também porque nos parece, definitivamente, que as respostas
prontas e padronizadas que o Direito oferece para problemas dinâmicos e diferenciados
enfrentados pelos Tribunais está causando uma grave crise de legitimidade do Judiciário.
KANT DE LIMA, Roberto; LUPETTI BAPTISTA, Bárbara Gomes. O Desafio de Realizar
Pesquisa Empírica no Direito: Uma Contribuição Antropológica. Disponível em: <www.uff.br>
acesso em 29/06/2013.
206
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e julgamento dos crimes dolosos contra a vida (tribunal do júri), catorze varas
são competentes para os crimes de menor potencial ofensivo (Jecrim), há uma
vara de execuções penais e as demais vinte e oito varas criminais: 5ª, 9ª, 11ª,
14ª, 16ª, 17ª, 19ª, 20ª, 21ª ,23ª,25ª a 43ª são da competência do juiz singular,
sendo estas últimas as que seriam objeto da pesquisa.
No entanto, optou-se por concentrar a pesquisa no âmbito da Justiça
Federal, não só pelo decurso do tempo, mas também devido à maior
diversidade e significativa complexidade dos processos. De fato, a competência
da Justiça Federal está prevista no artigo 109 da Constituição da República de
1988, e, no aspecto penal, faz-se a análise do inciso IV e seguintes 207 ,
compreendendo desde crimes políticos e contra a organização do trabalho
exclusiva, quanto competência para quaisquer infrações penais sempre que
praticadas em prejuízo de bens, serviços e interesses federais ou quando
praticados em certas circunstâncias , por exemplo, a bordo de navios e
aeronaves.

Vale ressaltar que se entende como competência o âmbito legítimo
de exercício da jurisdição conferida a cada órgão jurisdicional, como um
pressuposto de validade do processo. Do ponto de vista dos níveis legais de
distribuição de competência, há definição de competência na Constituição da
República e nas Constituições Estaduais, nas Leis Ordinárias, em especial no
Código de Processo Penal e, finalmente, nas diversas Leis de Organização
Judiciárias.
207

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar : [...] IV – os crimes políticos e as
infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; V – os crimes previstos em tratado ou
convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse
ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; V – A – as causas relativas a direitos humanos
a que se refere o parágrafo 5º deste artigo; VI – os crimes quanto a organização do trabalho e,
nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico financeira;
VII – os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento
provier de autoridades cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; VIII – os
mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os
casos de competência dos tribunais federais; IX – os crimes cometidos a bordo de navios ou
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar; X – os crimes de ingresso ou
permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de
sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a
respectiva opção, e à naturalização; XI – a disputa sobre direitos indígenas

105

Para a análise da justiça competente, parte-se do mais restrito
(Justiça Especial Militar) para o mais residual (Justiça Comum Estadual). A
competência da Justiça Federal é residual em relação às especiais, sendo sua
atuação restrita aos crimes que não sejam de competência daquelas, mas
prevalece sobre a Justiça Comum Estadual, sendo considerada mais
graduada, nos termos do artigo 78, inciso III do Código de Processo Penal:
Art.78. Na determinação da competência por conexão ou
continência, serão observadas as seguintes regras :
III – no concurso de jurisdições de diversas categorias,
predominará a de maior graduação.

Como foi dito e percebe-se pela leitura acima, a Justiça Federal é
dividida, quanto à sua estrutura, em primeiro e segundo grau. A de primeiro
grau está organizada em Juizados Especiais Criminais Federais, Juízes
Federais e Tribunal do Júri, e as de segundo grau estão os Tribunais Regionais
Federais. Percebe-se pela leitura do mencionado artigo 109 da CR/88, que, de
fato, a competência da Justiça Federal é mais diversificada em relação à
Justiça Estadual. Dependendo de quem pratica, onde pratica e contra quem a
infração é praticada, a competência será da Justiça Federal. Cita-se como
exemplo o crime de homicídio cometido a bordo de uma aeronave. O possível
autor da infra do artigo 109, inciso IX da CR/88.
O Tribunal Regional Federal exerce jurisdição em vários casos de
competência originária, in ratione persona, delineados na própria Constituição
em seu artigo 108, inciso I “a”. Devido a importância de alguns cargos, seus
detentores têm foro por prerrogativa de função 208, que permanecerá enquanto
estiverem sendo processadas e julgadas, porém esses processos não foram
objeto da pesquisa.

208

Algumas pessoas, por exercerem determinadas funções têm a prerrogativa (não é um
privilégio, mas prerrogativa funcional) de serem julgadas originariamente por determinados
órgãos. Trata-se, ainda, de assegurar a independência de quem julga. Compreende-se
facilmente a necessidade dessa prerrogativa quando imaginamos, por exemplo, um juiz de
primeiro grau julgando um Ministro da Justiça ou mesmo um Desembargador. Daí, porque,
para garantia de quem julga e também de quem é julgado, existem certas regras indisponíveis.
LOPES JUNIOR, AURY. Direito Processual Penal. São Paulo : Saraiva, 2013. 479.
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Importa salientar que, apesar de os processos estarem fisicamente
no Tribunal, o objeto pesquisado era o de 1º grau. Assim, foram analisados os
processos que estavam com seu ciclo concluído em termos de instrução, razão
para não serem objeto da pesquisa processos que subiram à Superior
Instância, decorrentes de um Recurso em Sentido Estrito. Fez-se, assim, a
coleta de dados que fossem importantes para revelar o comportamento dos
magistrados na atividade probatória.Como o Recurso em Sentido Estrito,via de
regra, é de decisões que são proferidas no curso do processo, muitas vezes
ainda nem há instrução probatória propriamente dita, a exemplo do não
recebimento da denúncia que dá ensejo a um possível Recurso em Sentido
Estrito. Desse modo, entendeu-se não haver objeto a ser investigado. A
intenção foi a de verificar, na prática, se os juízes determinam ou não a
produção de provas de ofício.
Foi examinado todo o acervo disponível, ou seja, todos aqueles
processos de apelações criminais que estavam fisicamente nos gabinetes,
durante o período da pesquisa (alguns processos estavam na Secretaria,
outros no Ministério Público, e alguns eram segredo de justiça). Quanto ao
período da pesquisa, esta se iniciou no dia 09 de abril de 2013 e terminou em
19 de junho de 2013. O Desembargador Presidente da Turma pediu que fosse
levado um ofício assinado pelo Professor Orientador, para que a pesquisa e a
sua respectiva autorização ficassem formalizadas e não apenas “de boca”.
Esse ofício foi apresentado em todos os três gabinetes que compõem a Turma.

Definidos o objeto e o local da pesquisa, passa-se à abordagem do
processo metodológico adotado no estudo. Sabendo-se o que se quer coletar,
o próximo passo é procurar os instrumentos adequados e sistematizar as
ideias. Por isso, a escolha da metodologia a ser empregada é bastante
relevante. A escolha do método torna-se necessária para a própria execução
dos objetivos. Não há um engessamento em relação ao método aplicado, uma
vez que varia de acordo com o pesquisador, do objetivo proposto etc. Porém,
qualquer pesquisa deve ser feita de forma rigorosa, com objetividade, pois
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esses itens garantem a pertinência da pesquisa. O encadeamento entre os
passos a serem seguidos deve ser claro, justificado e realizado coerentemente.
Para a realização da pesquisa, utilizou-se um roteiro (anexos 1 e 2 )
com perguntas objetivas, que deviam ser respondidas para que as informações
ficassem ali registradas, para posteriormente serem objeto de análise. Não se
empregaram entrevistas, pois a finalidade era verificar quantitativamente o
número de processos em que havia a determinação de prova de ofício. Além
disso, em entrevistas, pode ocorrer o desvio do assunto proposto, levando à
subjetividade. Ou seja, não foi intenção do presente trabalho saber a opinião
dos magistrados sobre o assunto, suas percepções subjetivas e interpretações
pessoais sobre a lei. Assim, optou-se pela coleta de dados quantitativos (por
amostragem), para posteriormente ser feita a análise dos conteúdos. A amostra
é parte do universo a ser investigado, isso porque muitas vezes não se pode
ter acesso a todo universo que se quer estudar. Essas perguntas foram préelaboradas e definidas já no momento da coleta de dados.
Preferiu-se utilizar a nomenclatura “roteiro de perguntas” para que
não se confundisse com questionário, que também consiste em uma série de
perguntas e questões, de forma aberta ou fechada, mas com a figura de
entrevistador/entrevistado

denominada

de

interlocutor.

Assim,

houve

preocupação com os processos judiciais como fontes de dados, sendo estes o
material explorado. Em primeiro lugar, olhava-se o relatório da sentença,
antecipando o que se iria encontrar naquele processo, depois se passava a um
exame minucioso das denúncias, respostas preliminares, atas das audiências e
diligências requeridas.

As visitas ao Tribunal eram feitas durante a semana em dias préestipulados, durante o período da tarde, cuidando-se sempre para não
interferir, nem atrapalhar o andamento normal do gabinete. Inicialmente, houve
por parte das pessoas uma preocupação em saber quais os processos que
seriam analisados, e só posteriormente se deu o entendimento de que seriam
todas as apelações criminais. Passada essa fase de curiosidade e apreensão
inicial, todos que ali trabalhavam se mostraram solícitos, receptivos,
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notadamente em dois dos três gabinetes. O último gabinete visitado foi um
pouco frio, mais distante. Permitiram o acesso aos processos que já estavam
separados em um armário (total de vinte somente), sob o argumento de que
apenas aqueles eram permitidos para a análise, já que havia muitos em
segredo de justiça. A pesquisa nesse gabinete foi feita somente em um dia.
Também disseram que não teriam espaço físico adequado para duas pessoas
e que a pesquisa deveria ser feita na presença deles “sob seus olhares”.
Quanto ao espaço físico, após uma longa conversa, foi cedido, permitindo-se
um segundo assento.
Auxiliou na pesquisa Claudiceia do Nascimento Rocha, aluna do
sétimo período do Curso de Graduação em Direito da UNESA, auxílio
fundamental desde o início até o término da pesquisa. É pertinente transcrever
literalmente suas impressões:
Lembro-me da primeira reunião de apresentação com o Dr. “X”,
muito simpático e curioso. A curiosidade, no entanto, não era
somente sobre a pesquisa em si, mas pelo fato de estarmos
fazendo a pesquisa ali no TRF. Esse olhar curioso foi comum
em todos os gabinetes, a impressão era de que é incomum a
pesquisa de campo no ramo do Direito e mais incomum ainda
dentro do TRF.
Neste dia nos designaram para começar a pesquisa no
Gabinete do Dr. “Y”, em data marcada, somente após as 12h.
Neste gabinete fomos muito bem tratadas, com muita
liberdade, espaço adequado para trabalhar e fácil acesso aos
processos (deixando de utilizar apenas os processos sob
segredo de justiça). Os funcionários vinham perguntar sobre a
pesquisa e muito solícitos procuravam nos ajudar, mesmo que
apenas mostrando onde ficava a copa para água e cafezinho
da tarde. Terminada a coleta de informações, retornamos ao
gabinete do Dr. “X” e sua secretária nos informou que não
poderíamos continuar a pesquisa nos próximos dias, pois
estava ocorrendo mudança de composição da Turma. Saímos
dali com uma data distante para retorno.
Na data marcada, comparecemos ao gabinete do Dr. “X” e
apesar do pouquíssimo espaço para trabalhar e da desordem
decorrente da mudança, também fomos muito bem recebidas,
com acesso livre a todos os processos (deixando apenas de
utilizar os processos sob segredo de justiça) e a todas as
dependências do gabinete. Vimos o mesmo tipo de curiosidade
dos funcionários e a igual gentileza de acesso à copa. Findo a
coleta, fomos enviadas ao gabinete do Dr. “Z” por indicação do
Dr. “X” que foi nosso facilitador da pesquisa do TRF.
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No gabinete do Dr. “Z” fomos recebidas com desconfiança.
Nosso local de trabalho foi alocado no meio de uma das salas,
com a sensação plena de que era para sermos vigiadas. O
acesso aos processos foi restrito e os processos sob segredo
de justiça forma separados previamente. Infelizmente, pelo
quantitativo de processos que constava sob a responsabilidade
daquele gabinete, só apreciamos 20 processos, os quais foram
separados para nosso manuseio. É notório de que nos foi
negada informações e processos, mas não há como confirmar.
Estávamos sob olhares de desconfiança, nenhum funcionário
veio conversar conosco, parecíamos espiãs. Embora,
buscássemos sempre, em todos os locais, interferir o mínimo
possível no andamento do gabinete, neste, só a nossa
presença já parecia incomodar. Infelizmente, nem água nos
ofereceram. A gentileza desapareceu em meio a desconfiança.
Apesar dos olhares curiosos, a pesquisa transcorreu sem
problemas ou grandes impedimentos.

Realizada a tarefa da coleta de dados, passa-se à sua análise.

4.3 – Da análise dos dados

A análise dos resultados de uma pesquisa é um processo
sistemático de busca e de organização. Pretende-se obter maior compreensão
dos materiais coletados e torná-los compreensíveis para terceiros. Essa análise
envolve desde a organização de todo o material coletado até a decisão de
como

serão

transmitidas

as

informações.

Dessa

forma,

sucedem-se,

necessariamente, três momentos: a organização dos dados coletados, um
estudo explicativo e, por fim, a apresentação dos resultados.
4.3.1 – Organização dos Dados
Organizaram-se os dados pelos gráficos apresentados relativamente
ao tipo penal, número de réus, provas produzidas no processo e, entre elas,
quais foram determinadas de ofício pelo juiz e o provimento final. Esses
gráficos representam os questionamentos mais relevantes para o objetivo
proposto. A finalidade é assegurar, ao máximo, que o resultado dessa
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contagem responda às perguntas da pesquisa. Entretanto, segue em anexo a
íntegra do relatório, com todas as perguntas que serviram de critério, até
mesmo por uma questão de transparência e intenção didática.
Inicialmente o acervo da Turma Especializada constava de 705
processos, divididos da seguinte forma:
Crimes contra a vida

1

Lesões corporais

2

Crimes contra a liberdade individual/ pessoal

1

Crimes contra o patrimônio

213

Crimes contra a Organização do Trabalho

2

Crimes contra os costumes

3

Crimes contra a incolumidade pública

1

Crimes contra a paz pública

10

Crimes contra a fé pública

67

Crimes praticados por funcionários públicos contra a

64

administração em geral
Crimes previstos na legislação extravagante

236

Crimes praticados por particular contra a administração em

102

geral
Crimes contra a administração da justiça

3

total

705

No entanto, ao término da pesquisa, os processos judiciais que
estavam tramitando na Turma totalizavam apenas 483.
Foram analisados, no total, 144 processos. Destes, 87, cerca de
60%, eram de crimes previstos no próprio Código Penal. Entre eles, crimes
contra o patrimônio, crimes contra a paz pública, crimes contra a fé pública,
crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral,
crimes praticados por particular contra a administração em geral etc. Em
seguida, há uma incidência bastante relevante dos crimes contra a ordem
tributária, previstos na Lei 8137/90. Foram encontrados 16 processos em que
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se apurava tão somente a prática deste crime, seguindo-se as demais leis
extravagantes, tais como: crimes de tráfico ilícito e condutas afins previstos na
lei 11.343/06, crimes contra o meio ambiente previstos na Lei 9605/98, crimes
contra o sistema financeiro nacional previstos na Lei 7492/86, crimes da lei de
licitações (lei 8666/93), crimes do sistema nacional de armas previstos na lei
10.826/03 e antiga lei 9437/97, crimes previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente (lei 8069/90), crimes contra a ordem econômica, da lei 8176/91, e
crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, previstos na lei
9613/98.
Em relação ao número de réus, conclui-se que a maior incidência é
a de um único réu por processo, mais especificamente, em 88 casos verifica-se
a presença de um só acusado. Entretanto, foi encontrado um caso com 43 réus
(n.º 63 do anexo). Nesse caso específico, o crime imputado aos acusados foi o
previsto na norma do artigo 334 do Código Penal, cujo bem jurídico tutelado é a
administração pública. Foram produzidas provas testemunhais (requeridas pela
defesa e acusação), documentais (também requeridas pelas partes) e periciais
(requeridas pelo Ministério Público). Dos 43 acusados, 15 foram condenados,
12 absolvidos, 02 faleceram no curso do processo, e, em relação a 14, o
magistrado não recebeu a denúncia.
Observa-se, no tocante às provas produzidas, ser mais usual a
produção de prova documental e testemunhal para a comprovação da
veracidade dos fatos alegados pelas partes, mas verifica-se também uma
incidência de prova pericial, como, por exemplo, para apurar a falsidade ou não
da nota introduzida na circulação (número 11 do anexo). É válido ressaltar que,
em alguns crimes, há exigência expressa do laudo, a exemplo dos crimes de
tráfico, previstos na Lei 11.343/06. Exige-se, para efeito da lavratura do auto de
prisão em flagrante, o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga
para que a denúncia possa ser oferecida, daí a importância desse laudo prévio,
sem o qual não há justa causa – suporte probatório mínimo – para o
ajuizamento da ação penal. E, iniciada a ação, no curso do processo, deverá
vir o laudo definitivo, sob pena de não se sustentar uma condenação.
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Ressalta-se que a perícia, muito embora seja indispensável nesses
crimes que deixam vestígios 209, tem valor probatório relativo, como qualquer
outro meio de prova, tanto que o juiz não ficará adstrito ao laudo pericial. 210
Contudo, em 91 casos estudados (leia-se 63% do total), as provas produzidas
foram tão somente a testemunhal e a documental. Inclusive, há casos em que
o juiz indeferiu a produção de prova pericial (n.º 25 do anexo). Nesse caso
específico, o magistrado não entendeu como necessária para o julgamento da
presente ação a produção de prova pericial requerida pelo réu e, ao final,
condenou o acusado. Verifica-se também, em outro processo (n.º 38 do anexo)
que o juiz indeferiu o pedido de perícia feito pela defesa, sob o argumento de
que não há perito que atue na área e pelo decurso do tempo, a prova seria
inviável. Somou-se a isso o argumento de que os laudos realizados na
inspeção do local pela polícia ambiental eram suficientes. Ao final, o juiz
condenou o acusado.
Registra-se mais uma hipótese de indeferimento de prova pericial
requerida pela defesa. Esta requer perícia para delimitar a área supostamente
degradada e para apontar procedimento no intuito de recuperar a área e
demonstrar a atual situação. O requerimento foi indeferido sob a alegação de
que o laudo realizado pelo IBAMA (órgão idôneo dotado de capacidade
técnica) seria suficiente (número 48 do relatório em anexo). O mesmo caso de
indeferimento pelo juiz de prova requerida pela defesa observa-se no número
125 (relatório em anexo). O magistrado indeferiu a produção de prova sob o
fundamento de que a vinda aos autos das fitas de circuito interno em nada
auxiliaria na elucidação dos fatos.
Evidencia-se, assim, uma incidência de atividade probatória negativa
pelo magistrado, ou seja, casos em que o juiz indefere a produção da prova
requerida pela parte. Observa-se seis casos de atividade probatória negativa e
que talvez aí esteja o ponto mais sensível no que respeita à defesa do sistema
acusatório e da garantia da imparcialidade, ou seja, o que o juiz deixa fora do
processo.
209

“Art. 158 do CPP. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo
de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”
210
“Art. 182 do CPP. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo
ou em parte.”
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Percebe-se também, pelo relatório em anexo, que invariavelmente,
em grande escala, as provas documentais e testemunhais foram valoradas
pelo juiz no momento da prolação da sentença. Esse dado confirma uma base
teórica apresentada pela doutrina no tocante à prova testemunhal. Nessa linha:
Com as restrições técnicas que infelizmente a polícia judiciária
brasileira – em regra- tem, a prova testemunhal acaba por ser o
principal meio de prova do nosso processo criminal. Em que
pese a imensa fragilidade e pouca credibilidade que tem (ou
que deveria ter), a prova testemunhal culmina por ser a base
da imensa maioria das sentenças condenatórias ou
absolutórias proferidas.211

Entretanto, cabe chamar a atenção para o nº 45 do anexo, do qual
se extrai um indeferimento de prova testemunhal requerida pela defesa, num
caso em que, entretanto, ao final, ambos os acusados foram absolvidos. A
defesa requereu a oitiva de uma testemunha residente no exterior. Foi negada
pelo seguinte motivo narrado pelo magistrado:
Intimada para justificar a imprescindibilidade da oitiva da
testemunha residente nos EUA, a defesa quedou-se inerte.
Desse modo, considerando que as cartas rogatórias só serão
expedidas
se
demonstrada
previamente
a
sua
imprescindibilidade (art. 222 – A do CP), indefiro o
requerimento.

E, finalmente, quanto à incidência de provas produzidas de ofício
pelo magistrado, objetivo principal a ser pesquisado, foi registrada somente
uma

hipótese

que

se

encontra

detalhada

no

gráfico

apresentado

separadamente. Trata-se de crime contra a ordem tributária, previsto no artigo
1º, inciso I da lei 8137/90.
Art.1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias;

A defesa não juntou nos autos do processo nenhuma informação
quanto ao parcelamento dos débitos. O magistrado de ofício determinou a
produção probatória e foi de fato noticiado que a pessoa jurídica relacionada
211

LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2013, p.656.
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com o agente do aludido crime estava incluída no regime de parcelamento,
porém com parcelas pendentes. No entanto, o magistrado entendeu que o fato
de a Empresa encontrar-se com parcelas pendentes não conduz à imediata
exclusão da pessoa jurídica do regime de parcelamento. Assim, extinguiu-se o
processo sem resolução do mérito.
Verificou-se pelos dados apresentados que somente em um caso o
juiz determinou a produção probatória de ofício, sendo mais comum o
indeferimento de provas requeridas pelas partes. Esse fato pode revelar que o
tema da possibilidade ou não da determinação de provas de ofício pelo
magistrado tem uma significativa representação teórica, porém com baixa
representatividade prática.
Observam-se, outrossim, casos em que o magistrado verifica a
ausência de uma prova que poderia ser relevante para o julgamento mas não a
determina de ofício (ver nº 107 do relatório em anexo):
Seriam necessários, para a verificação da dificuldade
financeira, documentos como balancetes, faturamento da
empresa, para uma análise mais apurada das despesas e
receitas e, por conseguinte, da saúde financeira da empresa
como um todo, declaração de imposto de renda da empresa e
de seus sócios para a verificação dos respectivos patrimônios
se suficientes ou não para a satisfação dos débitos existentes e
para suportar a inadimplência de determinados clientes. Porém
nada semelhante foi carreado nos autos, não havendo
substratos probatórios que levem a concluir pela
existência de dificuldade financeira. ( grifo nosso )

4.3.2 – Estudos Explicativos

Os dados não permitem somente a descrição dos conteúdos, mas
também, primordialmente, a interpretação dos significados. Nota-se que a
doutrina sustenta uma crença mitológica que, a princípio, não condiz com a
realidade prática. Conforme se observou nos capítulos anteriores, são diversos
os autores renomados que discorrem sobre o assunto, há debates jurídicoacadêmicos em torno do tema, artigos publicados etc. As discussões são
válidas, o debate é primordial para o conhecimento científico, mas a pesquisa
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empírica reflete que esta talvez não seja a realidade prática, ou até mesmo que
a preocupação primordial do magistrado não é determinar ou não a produção
de prova de ofício. Contudo, ainda que o juiz assim proceda e a defesa
ocasionalmente tenha êxito em cassar a decisão impetrando habeas corpus,
ao final, o juiz sempre tem o poder de julgar e com ou sem a prova
questionada, pode proferir uma sentença condenatória.
Para ilustrar essa hipótese, convém trazer a lume um caso
específico que tramitou por uma vara criminal (relativa à competência da
Justiça Comum Estadual do Estado do Rio de Janeiro) em que o magistrado de
ofício converteu o julgamento em diligência, determinando a realização das
seguintes providências: expedição de ofício determinando que fossem
providenciadas as respostas aos quesitos inseridos no laudo; expedição de
mandado de busca e apreensão da resposta ao ofício e por fim a oitiva de
quatro testemunhas não arroladas pela acusação nem pela defesa. Essa
determinação se deu após o término da instrução probatória em que Ministério
Público e Defesa pediram pela absolvição.
Ocorre que a Defesa, inconformada com tal decisão, impetrou
habeas corpus, o qual foi concedido, determinando que o feito fosse julgado de
acordo com o caderno probatório colhido até a prolação da sentença, ou seja, a
ordem foi concedida, para anular a decisão que reabriu a fase instrutória,
determinando que fosse prolatada a sentença. Não obstante, o magistrado, ao
final, condenou o réu, sob o argumento de que, diante do contexto probatório,
inexistia qualquer dúvida quanto ao fato de o réu ter praticado as condutas que
lhe foram atribuídas na denúncia. Alegou, ainda, ser evidente que não se pode
presumir que a Defesa tenha impetrado o habeas corpus por absoluto pavor de
que as diligências determinadas de ofício robustecessem ainda mais o decreto
condenatório. Fundamentou esse decreto com base no depoimento de uma
testemunha, da declaração prestada pela própria vítima e de mensagens
trocadas pelo réu e a vítima, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o réu pela prática dos crimes previstos no art.217- A, caput, do
CP, e no art.241 – D, caput, da lei 8069/90, na forma do art.69, caput do CP.
Eis a ementa:
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Habeas Corpus. Art. 217 – A, na forma do artigo 226, II,
ambos do Código Penal, em concurso material com artigo 241
– D, da Lei 8069/90. Instrução encerrada. Alegações finais
convergentes pela absolvição do réu. Conclusão para
sentença. Reabertura da instrução, mais de quatro meses
após, por entender o Juízo pela necessidade de oitiva de
quatro testemunhas não arroladas por quaisquer das partes, e
de realização de diligências. Violação do princípio do Due
Process of Law
1.
Em conformidade com o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, não cabe ao juízo penal exercer
atividade probatória de iniciativa das partes, seja de forma
substitutiva ou supletiva, se não de forma excepcionalíssima,
eis que, nos termos do artigo 156, II, do Código de Processo
Penal, cumpre-lhe dirimir dúvida sobre prova já existente nos
autos, e não sobre a insuficiência ou a ausência da atividade
persecutória.
2.
Ademais,
mostra-se
inteiramente
carente
de
razoabilidade, o fato de que, encerrada a fase probatória e de
diligências, com a entrega pelas partes das alegações finais,
tempo de que dispôs suficientemente o Juízo para analisar a
necessidade de produção de outras provas, venha promover a
reabertura da instrução, mais de cinco meses depois,
provocando evidente conturbação no andamento processual, e
deixando desprovida de efetividade a prestação jurisdicional.
3.
A clara violação do princípio constitucional do Due
Process of Law, insculpido no artigo 5º, LV, da Carta Magna de
1988, merece ser sanada na via estreita do habeas corpus,
porquanto enseja evidente constrangimento ilegal ao réu, que
deve ter seu processo decidido em tempo razoável e célere.
4.
Ordem concedida. Habeas Corpus nº 004133492.2012.8.19.0000

O que importará para fins de legitimação da sentença será a sua
fundamentação e não o que passa na consciência do magistrado no momento
de proferir a sentença. O seu pensamento é inatingível, assim como é a
verdade plena dos fatos para aqueles que a criticam. O raciocínio a ser feito
deve ser o seguinte: se jamais se alcançará a verdade dos fatos, também
jamais se alcançará o que se passa na mente do juiz. Ademais, essa busca
não é relevante para as partes, por ser inócua. O que se tem de concreto, de
real, é a sua fundamentação. Qualquer recurso interposto impugna essa
decisão devidamente fundamentada. Isso sim é palpável e passível de
mudança. Esse fenômeno denomina-se livre convencimento motivado do juiz
previsto no artigo 155, caput do Código de Processo Penal.
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Art.155. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação
da prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares,não receptíveis e antecipadas.

Nesse contexto, Rui Cunha Martins cita Pintore 212, ao afirmar que o
“Direito é uma instituição orientada para a decisão, não para a verdade; existe
e tem utilidade justamente porque supre uma verdade que não nos é dada ”.
Cunha Martins trata, no seu livro, desse aspecto, ao pontuar que no
Direito existem vários pontos cegos, e o ponto nevral seria, segundo o autor, a
questão da prova. Para ele, o Direito assim como a Medicina, a História e a
Comunicação Social lidam com o problema da prova.
Na medida em que produzem diagnósticos, interessam-se
pelas condições do que pode dizer-se ter ocorrido; cuidam do
testemunho e das condições que rodeiam a sua escolha;
importam-se com o relato; instalam-se nos cruzamentos entre a
fonte, a percepção e a decisão; especializam-se no visível;
acreditam numa devolução de visibilidade ao que a não
tem;aceitam responder a expectativas de trazer à luz aquilo
que se acredita ter-lhe sido roubado.É por isso que têm sempre
,por definições pontos cegos.Todo o campo de visão os tem.
Eles são consubstanciais ao exercício do olhar. O ponto cego é
privilégio de quem vê.213

O autor desenvolve um belo raciocínio ao discorrer sobre a verdade.
Argumenta que o problema da verdade no processo penal é de deslocamento
de perspectiva, fazendo-se necessário, portanto, um deslocamento prévio dos
pressupostos de discussão. O enfoque deverá ser o do lugar do verdadeiro e o
debate da verdade na tensão entre lugar e sistema. Com isto, deve-se ter uma
determinada noção de processo, uma determinada noção de sistema
processual, uma determinada noção de verdade enquanto elemento do sistema
processual e uma determinada noção do modo como esse processo feito
sistema elege os seus critérios de fundamentação.

212

PINTORE, Anna apud MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito. Rio de janeiro:
Lumen juris, 2011,p.79.
213
MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito. Rio de janeiro: Lumen juris, 2011, p.1.
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Cunha Martins214 enxerga o processo como dispositivo articulador de
elementos de várias ordens, uma das quais pode ser a verdade. Percebe-se,
também, a necessidade de um sistema para que se imponha uma estrutura
dotada de sentido à dispersão constitutiva dos elementos processuais,
imprimindo uma marca de estabilidade ordenadora (vontade sistêmica). Para o
autor, a verdade corresponde ao somatório de vários momentos, de várias
plataformas intrassistêmicas, e essa interação irá demarcar o tipo de verdade
em exercício, aquilo que importa ter a possibilidade de decompor. Assim, a
operacionalidade dessa verdade se estabelece dependendo da respectiva
capacidade para exprimir os valores democráticos e constitucionais. Afirma o
autor

que

“afinal,

o

democraticidade. É tudo.”

problema

da

verdade

resolve-se

em

sede

de

215

Ao desenvolver esse raciocínio, define que não há grande margem
de escolha ao sistema processual, sendo ele microcosmo democrático do
Estado de Direito. O critério não poderá ser outro senão o da democraticidade:
[...] só pode conceber um e um só modelo sistêmico: o modelo
democrático. Dizer “democrático” é dizer o contrário de
inquisitivo, é dizer o contrário de “misto” e é dizer mais do que
“acusatório”. Inquisitivo, o sistema não pode legalmente se;
misto também não se vê como (porque se é misto fere haverá
uma parte, pelo menos, que fere a legalidade); acusatório,
pode ser, porque se trata de um modelo abarcável pelo arco de
legitimidade. Mas só o poderá ser à condição: a de que esse
modelo acusatório se demonstre capaz de protagonizar essa
adequação. Mais do que acusatório, o modelo tem que ser
democrático. A opção por um modelo de tipo acusatório não é
senão a via escolhida para assegurar algo de mais
fundamental do que ele próprio: a sua bandeira é a da
democracia e ele é o modo instrumental de a garantir. [...] Não
é o modelo acusatório enquanto tal que o sistema processual
democrático tem que salvar, é a democraticidade que o rege.216

Percebe-se que o fator primordial é ser o processo penal
democrático, atendendo ao princípio democrático. E aqui se abrange o
contraditório participativo, a fundamentação da decisão pelo magistrado, a
igualdade processual. A centralização de forças na questão probatória poderá
tirar o foco do que é, na verdade, central. Concluir que o juiz, ao determinar a
214

MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2011, p.82.
Ibid., p.92.
216
Ibid., p.93-94.
215
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produção de ofício de uma prova que entenda relevante, estaria com seu préjulgamento feito é tentar adivinhar no escuro.
Nesse contexto, Grandinetti 217 , ao tratar sobre o ato de julgar,
ressalta que o ideal positivista que moldou a simbologia da lei até os dias
atuais também moldou a simbologia da justiça e o perfil do juiz, ou seja, a
noção de um juiz imparcial, equidistante, desinteressado e suprapartes, sendo
o de mero espectador privilegiado do litígio. Porém, ainda segundo Grandinetti,
muitas vezes o processo é o lugar onde deságuam as imperfeições humanas e
a eterna tendência de o homem explorar seu semelhante. Para o autor, a
finalidade do processo não pode ser somente pôr fim à incerteza, mas fazer
com que as partes se reconheçam como iguais integrantes da mesma
sociedade. Assim, reveste-se o ato de julgar de uma dimensão ética que
suplanta as partes e se irradia para toda a sociedade.
Salienta ainda o autor que o ato de julgar não é uma tarefa fácil e
que o juiz não pode, por isso, ser esquadrinhado como uma máquina. Há um
aspecto do processo decisório que não pode ser negado que é o itinerário
psicológico na formação dos vereditos. A reconstituição dos fatos leva à
formação de imagens que remetem a outras imagens já experenciadas pelo
julgador. E o momento da colheita da prova e da análise do material fático é
quando se percebe mais nitidamente esse itinerário psicológico. O autor
reconhece uma dimensão inconsciente que se projeta nas decisões: “por
vezes, elas ajudam a fazer justiça; outras vezes podem afastá-la.Não se trata
de má-fé do julgador, que, na maioria das vezes, está convicto de que está
fazendo justiça; mas, às vezes, pode estar sendo traído pelo seu inconsciente”.
218

Daí a expressão bricoler, de Strauss, defendida por Morais Rosa 219.
Segundo ele, a decisão no processo penal não é mero ato de conhecimento,
mas sim de compreensão, pois o que existe é a produção de significantes que
217

PRADO, Geraldo, Martins Cunha, Rui, CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti de. Decisão
juidicial. A cultura jurídica brasileira na transição para a democracia. São Paulo: Marcial Pons,
2012, p.123-124.
218
Ibid., p.126.
219
MORAES DA ROSA, Alexandre. Guia compacto do processo penal conforme a Teoria
dos Jogos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p.167.
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seriam as informações e uma decisão no tempo e no espaço. Assim, a verdade
processual não seria espelho da realidade, sendo que a atividade recognitiva
no processo é um mecanismo de “bricolage singular”, que, em francês, significa
“fazer o possível, mesmo que o resultado não seja perfeito”. Assim, será pelo
encadeamento de significantes, ou seja, pela forma como serão dispostos, que
se poderá verificar a legitimidade democrática da decisão.

4.3.3 – Apresentação dos Resultados

Quadro 1 – Tipo penal

Tipo Penal
Qual o tipo penal?
CP
8137/90
11343/06
8137/90 - CP
9605/98
7492/86
8666/93 - CP
9605/98 - CP
10826/03 - 9605/98
7492/86 - 9613/98
8112/91 - CP
8137/90 - 9099/95
8176/91
8176/91 - 9605/98
8176/91 - CP
8609/90 - CP
8666/93
9437/97 - 10826/03 - CP
9472/97
9613/98
9613/98 - CP
DL 201/67

Fonte: Pesquisa empírica

87 60%
16 11%
7
10%
7
6 4%
3 2%
2
3%
2
1
1
1
1
1
1
1
10%
1
1
1
1
1
1
1
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Quadro 2 – Número de réus

Número de Réus
Quantos são os réus no processo?
1 réu

88 61%

2 réus

30 21%

3 réus

7

4 réus

8 6%

5 réus
7 réus

5%

5 3%
2 2%

8 réus

1

10 réus

1

11 réus

1

43 réus

1

3%

Fonte: Pesquisa empírica
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Quadro 3 – Provas produzidas

Provas Produzidas
Quais as provas produzidas no processo?
Documental e Testemunhal

91 63%

Documental, Pericial
e Testemunhal

35 24%

Testemunhal

8 6%

Documental

3

Documental e Pericial

3

4%

Testemunhal e Fotográfico

1

Testemunhal e Pericial

1
3%

Testemunhal, Fotográfico,
Documental e Pericial

1

Testemunhal, Prova Pericial
e Documental Indeferida

1

Fonte: Pesquisa empírica
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Quadro 4 – Determinação de produção de prova

Determinação de Produção de Prova
Além do requerimento das partes o Juiz determinou
de ofício a produção de prova?
Não

Sim

1

143
Fonte: Pesquisa empírica
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Quadro 5 – Provimento final (gráfico 1)

Provimento Final – Gráfico 1
Qual foi o provimento final?
91 63%

Condenatória

19

Absolutória
Condenatória 1 Réu e Absolutória 1 Réu

4

Condenatória em parte

4

Absolutória para 1 Réu e Condenatória para 1 Réu

2

Condenou parcialmente
Absolutória 1 Réu e Condenatória 1 Réu

2
1

Absolutória 2 Réus e Condenatória 1 Réu

1

Absolutória 2 Réus e Condenatória 2 Réus

1

Absolutória 3 Réus e Condenatória 1 Réu

1

Absolutória 7 Réus e Condenatória 1 Réu

1

Absolutória para 1 Réu e Condenatória para 3 Réus

1

Absolutória para 2 Réus e Condenatória para 5 Réus

1

Absolutória para 2 Réus, Condenatória para 2 Réus, 1 Réu…
Absolutória para 3 Réus e Condenatória para 2 Réus

Fonte: Pesquisa empírica

1
1

13%

6%

3%

15% (considera demais casos 1 gráfico 2)
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Quadro 6 – Provimento final (gráfico 2)

Provimento Final – Gráfico 2
Qual foi o provimento final?
Absolutória, in dubio pro reo

1

Condenatória para 1 Réu e Absolutória para 2 Réus

1

Condenatória para 15 Réus, Absolutória para 12 Réus, 2 Réus
morreram e o restante o magistrado não aceitou a denuncia…

1

Condenatória para 2 Réus e Absolutória para 1 Réu

1

Condenatória para 2 Réus, Absolutória para 2 Réus, extinguiu a
punibilidade para 1

1

Condenatória para 3 Réus e Absolutória para o restante

1

Condenatória para 5 Réus e Absolutória para 2 Réus

1

Condenou parcialmente (artigo 4 e 5°) e absolveu pelo artigo
17

1

Declarou extinta pela prescriçao da pretencao punitiva

1

Extincao da punibilidade em face da presuncao abstrata e
intercorrente

1

Extincao da punibilidade par 1 Réu e Condenatória para 1 Réu

1

Rejeitou a denuncia, declarou extinta a punibilidade.

1

Nenhum

1

Fonte: Pesquisa empírica
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Quadro 7 – Produção de prova pelo Juiz

Fonte: Pesquisa empírica
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CONCLUSÃO

A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia
pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a
verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil
de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente
com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam.
Arrebentaram a porta. Chegaram ao lugar luminoso onde a
verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades
diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual metade
mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela. E carecia
optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua
miopia.
Carlos Drummond de Andrade

A escolha do tema é o primeiro passo na construção do problema
que se pretende investigar. A partir daí, procura-se sistematizar as ideias,
traçar objetivos a serem alcançados, estabelecer perguntas que possam levar
a reflexões e, na melhor das hipóteses, às respostas. Devem-se selecionar os
métodos a serem aplicados, enfim, fazer um planejamento adequado para o
sucesso do trabalho.
O objeto do presente estudo consistiu na atividade probatória do juiz
no processo penal. Desde o início, o ponto de partida foi, de fato, trazer a lume
questionamentos

que versassem sobre essa área do direito, talvez,

inicialmente, por pragmatismo. Ademais, o processo penal está nas ruas, na
televisão, nos rádios, jornais, internet. Os meios de comunicação deveriam
agradecer por tantas manchetes intermitentes, pois há sempre espaço para
mais uma notícia que venha revelar o alto índice de criminalidade. A violência
será, na maioria das vezes, capa de jornal 220. Daí a importância de se olhar
para este instrumento cada vez mais “popular”.
Definida a área de concentração, passou-se à escolha em si do
objeto a ser estudado. A questão probatória é o ponto nodal de todo processo.
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Sobre o assunto ver SCHREIBER, Simone. A Publicidade Opressiva dos Julgamentos
Criminais : Reflexões sobre a Colisão da Liberdade de Expressão e o Direito a um
Julgamento Justo, sob a Perspectiva da Constituição Federal de 1988. In : Processo Penal
e Democracia. Estudos em Homenagem aos 20 anos da Constituição da República de 1988.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 535-566.
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Qualquer decisão que venha a ser tomada pelo magistrado será pautada pela
prova produzida em juízo, ou pela sua ausência. De forma mais específica,
tratou-se da iniciativa judicial probatória. Essa questão se desdobra numa vasta
coleção bibliográfica. Verificou-se que autores renomados escrevem sobre o
tema, tanto em manuais indicados em graduação, quanto em livros específicos
que tratam somente desse assunto, além de artigos, sendo também objeto de
divergências jurisprudenciais.
Diante dessa imensa revisão bibliográfica e jurisprudencial, nasceu a
vontade de testar as intenções face à realidade. As perguntas que sempre
estiveram presentes durante todo o percurso do trabalho foram: na prática, o
juiz determina produção de prova de ofício? E, se o faz, a sentença em sua
maioria será absolutória ou condenatória?

Essa inquietação fez surgir a

necessidade de se realizar a pesquisa empírica apresentada. Procurou-se
certo distanciamento

dos conhecimentos teóricos, para

se mergulhar na

realidade prática. Para o melhor conhecimento dessa técnica, utilizaram-se
outras áreas do conhecimento, tal como a antropologia, ressaltando-se a
importância de o trabalho ter um viés interdisciplinar.
Com a definição dos pilares teóricos, partiu-se para o levantamento
de dados que pudessem revelar a aplicação prática dos conceitos doutrinários,
algumas possíveis distorções ou incongruências. É certo que se considerou
extremamente importante a pesquisa teórica, razão pela qual se procurou
apresentá-la em sua profundidade nos três primeiros capítulos. Para que
qualquer pesquisa empírica ganhe relevo e importância, deve estar amparada
por uma teoria sólida, para, aí sim, ser confrontada com a realidade.
Nesse

contexto,

foi

de

fundamental

importância,

para

o

amadurecimento do trabalho, a pesquisa ora realizada. Inicialmente, surgiu a
surpresa pela total falta de “diálogo” entre a teoria e a prática. Pensou-se em
modificar o objeto investigado, pois o resultado não era o almejado durante
todo o seu processo de construção. A pesquisa tornou-se inócua? Qual seria a
relevância de se esgotá-la?

Imaginou-se que fosse possível trabalhar com

dados reais, que comprovassem talvez o argumento de uma parcela da
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doutrina, chegando-se à conclusão de que, nos casos em que o juiz
determinasse a produção probatória de ofício, o provimento era acusatório.
A doutrina majoritária, conforme restou demonstrado, alega que, ao
determinar a produção de ofício, o juiz fere de morte o sistema acusatório
previsto no ordenamento jurídico, pois, ao fazê-lo, estaria buscando aquilo que
já teria sido anteriormente julgado por ele. Apresentou-se, nessa linha, o
posicionamento

de

Franco

Cordero,

por

falar

dos

“quadros

mentais

paranoicos”, teoria difundida em grande escala na doutrina brasileira, que
identifica o sistema acusatório com a gestão da prova. O juiz só procura o que,
na verdade, imagina encontrar e, portanto, estaria sendo parcial, eis que
psicologicamente comprometido com o resultado do processo. Na dúvida, ele
deverá absolver o acusado.
Entretanto, ressaltou-se o posicionamento contrário. Na verdade,
não há como afirmar que a prova determinada pelo magistrado será favorável à
acusação ou à defesa, não existindo nenhuma relação necessária. Ademais,
em um processo penal democrático, deve-se garantir o contraditório, entendido
como a ciência bilateral de todos os atos realizados no processo. Defendeu-se
que a gestão probatória do juiz, em nenhum momento impede que a parte
prejudicada possa ter acesso ao conteúdo, sendo dever do magistrado dar
vista de sua produção no processo para ambas as partes. Registrou-se, ainda,
que a imparcialidade exigida do órgão julgador em nada se confunde com a
neutralidade. Atualmente, não há como se conceber um juiz passivo, neutro,
até pelo fato de ele ser também garantidor de uma ordem jurídica justa, do
regime democrático, zelando pelo devido processo legal.
Verificou-se, ainda, um posicionamento intermediário, admitindo a
produção probatória de forma supletiva, desde que seja para a investigação
dos meios de prova, no curso do processo, aliada à exigência do contraditório e
da motivação da decisão. Talvez fosse necessário que o legislador estipulasse
algumas garantias para que as partes possam conhecer os limites da atividade
probatória, tais como o momento processual a ser realizado.
Porém,

essas

discussões

eminentemente

teóricas

restaram

esvaziadas, uma vez que que, somente em um dos casos, o juiz determinou a
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produção de ofício, e o provimento foi o da extinção do processo. Surgiu,
assim, um problema de ordem prática, mas não inviabilizador da continuidade
da investigação. Após inúmeras reflexões e estudos, entendeu-se que qualquer
pesquisa empírica é válida e que os possíveis obstáculos devem ser
naturalmente enfrentados. Conforme assinalado durante o trabalho, sair da
“zona de conforto” pode trazer inúmeros problemas, mas será, ao final,
extremamente gratificante. Procurou-se despir-se de conceitos pré-definidos
para aguçar a percepção de eventuais contradições e continuar na busca de
alguma coerência em relação aos dados encontrados. E esse esforço não foi
em hipótese alguma inútil.
O reconhecimento de que a iniciativa judicial probatória se mostrou
carente, ou de escassa utilidade prática, pode ser revelador de que, em seu
íntimo, os magistrados apoiam a doutrina dominante e, justamente por isso,
não assumem iniciativa probatória. Em alguns casos, verificou-se que o juiz fez
referência a provas que poderiam ser produzidas pelas partes e não o foram,
porém, nesses mesmos casos, não a determinaram de ofício. Se foi por receio,
por apoio à doutrina majoritária, ou por descuido, enfim, para essa pergunta
não se sabe a resposta, nem foi esse o objeto da investigação.
O certo é que, de uma forma ou de outra, o juiz deverá fundamentar
a sua decisão. Essa talvez seja a “caixa preta” do judiciário, a medida do
convencimento. Mas o que resta de palpável é a sua decisão devidamente
fundamentada. Não existem regras abstratas, nem limites de valoração, pois
todas as provas possuem um valor relativo, há, portanto, uma liberdade em
julgar. Isto sim é atender a um processo democrático. O juiz não se submete a
interesses políticos, econômicos nem aos da maioria. No entanto, essa
liberdade sofre limitação no momento em que a sentença deverá ser
fundamentada. Essa exigência da motivação das decisões está contemplada
na Constituição da República, em seu artigo 93, inciso IX. 221
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“Art. 93, inciso IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação.”
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Conclui-se que a pesquisa empírica indica uma baixa incidência de
uma atividade probatória positiva, porém um número relevante de casos de
atividade probatória negativa, no momento em que o juiz indefere provas
requeridas pelas partes. Este talvez possa ser o ponto mais sensível no que
respeita à defesa do sistema acusatório e da garantia da imparcialidade do
órgão julgador, ou seja, o que o juiz deixa de fora do processo, o que é
ocultado; não aquilo que ele traz, que uma vez incorporado estará exposto aos
mecanismos de controle racional que são construídos a partir do dever de
motivação e do duplo grau de jurisdição.
Assim como o poema de Drummond, este trabalho não tem a
pretensão de estabelecer nem, principalmente, ditar a verdade. Todo tempo se
buscou

trazer

explicitações,

reflexões

que

pudessem

levar

a

um

amadurecimento sobre o tema objeto de investigação, na tentativa de melhor
compreendê-lo e contribuir com a academia.
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Anexo - Pesquisa Empírica

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Nº

Processo
Nº

1

Artigo 14 da lei 10826/2003
2008.50.04.
e artigo 29 da lei 9605/98 na
00127-7
forma do artigo 69 CP

1

Documental e
Testemunhal

2

Artigo 33 caput na forma do
2012.51.01. artigo 40, I e no artigo 35 e
artigo 40,V da lei
018021-7
11.343/2006

2

Documental e
Pericial

3

Artigo 33 c/c artigo 40, I da
lei 11.343/06

1

Documental e
Testemunhal

4

Artigo 33 c/c artigo 40, I da
lei 11.343/06

1

Documental e
Testemunhal

5

6

7

2012.51.01.
032463-0

2012.4.02.5
101.0013792
2012.4.02.5
101.003527
1-81

Qual o tipo penal?

2002.51.02.
Artigo 5° e 16 da lei 7492/86
004760-0

Condenatória

Pericial e
documental MP,
documental defesa

Não

Pericial MP

Condenatória

Testemunhal e
documental
(pericia)
Testemunhal e
documental
(pericia)

Não

Não

Testemunhal e
documental
(pericia)
Testemunhal e
documental
(pericia)

Observações:

Laudo pericial, diálogos telefônicos, laudo da
droga, laudo de munição e da arma, laudo de
dependência de drogas.

Condenatória

Condenatória

1

Documental,
testemunhal e
pericial MP,
testemunhal e
documental defesa

1

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP e
defesa

Não

Documental MP

Condenatória

2

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental ambas
as partes

Não

Testemunhas MP

Condenatória

1

10

Testemunhal MP

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Artigo 33 caput c/c artigo 40
, I ambos da lei 11343/2006

9

Não

Laudo pericial MP,
testemunhas
defesa
Laudo pericial MP,
testemunhas
defesa

1

Artigo 16 da lei 7492/86 e
seu artigo 22 parágrafo
único c/c artigo 71 caput

Testemunhal e
documental MP,
testemunhal
defesa

Documental,
Pericial e
Testemunhal
Documental,
Pericial e
Testemunhal

Artigo 33 caput c/c artigo 40
, I ambos da lei 11343/2006

2007.51.01.
801899-7

Provimento
final?

Documental,
Pericial e
Testemunhal

1

2012.51.01. Artigo 33 caput c/c artigo 40
020195-6 , I ambos da lei 11343/2006

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Laudo pericial e
testemunhas MP ,
documental defesa
(antecedentes
criminais da
Franca para provar
idoneidade)

Artigo 33, I c/c artigo 40, I
da lei 11343/2006

8

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Não

Laudo pericial MP

Condenatória

Não

Laudo pericial MP

Condenatória

Não

Laudo pericial MP

Condenatória

Não

Pericial e
testemunhal MP

Condenatória

MP requereu tradução de documentos
(deferido), a defesa requereu conferencia de
documentos e assinatura o que foi indeferido
pelo magistrado.

140

Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

11

2004.51.01.
527164-4

Artigo 16 e artigo 22
parágrafo único da lei
7492/86

Anexo - Pesquisa Empírica

Artigo 4°, caput, artigo 16,
22 parágrafo único c/c artigo
2009.51.01. 1° da lei 7.492/86 e artigo
12
802314-0 1°, VI, parágrafo 2°, II da lei
9.613/98 todos na forma do
artigo 69 do CP

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?
Absolutória 2
réus e
Condenatória 2
réus

Condenou
parcialmente

4

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Pericial e
documental MP,
testemunhas
defesa

Não

Pericial e
documentos MP

2

Documental e
Testemunhal

Pericial e
documental MP,
testemunhal e
documental defesa

Não

Pericial MP

13

2009.50.01.
001987-9

Artigo 337A e lei 8212/91

1

Documental

Documental MP e
defesa

Não

Documental MP

Condenou
parcialmente

14

2009.51.04.
003327-3

Artigo1°, I, II e IV e 2°, I da
lei 8137/90

1

Documental

Documental MP e
defesa

Não

Documental MP

Condenatória

Documental e
Testemunhal

Documental e
pericial (negada)
MP e testemunhal
e documental
defesa

Não

Documental MP

Condenatória

Documental e
Testemunhal

Documental e
testemunhal,
relatórios de
vistorias MP,
testemunhal e
documental defesa

Não

Documental MP

Condenatória

0004165.79.
15 2009.4.2.51
10

16

Artigo 337-A, I, CP

2009.51.10. Artigo 55 da lei 9605/98 c/c
005747-1
artigo 69 CP e 330 CP

2

2

Observações:

E no caso, o que se tem, a título de provas
produzidas em um processo penal apenas é o
relatório de uma auditoria fiscal. Em suma, têmse apenas suas palavras, já que sequer os
documentos que aduz foram trazidos aos autos
ou juntados na instrução de representação
fiscal para fins penais. Alias os únicos
documentos mencionados e não juntados na
aludida representação são justamente essas
guias de ISS. Sem tais guias, não é possível a
este juízo sequer confirmar a veracidade da
alegação da auditora-fiscal.

Sumula 67 TRF 4° Região - não considerou a
pericia, "a prova de materialidade nos crimes
de omissão no recolhimento de contribuições
previdenciárias pode ser feita pela autuação e
notificação da fiscalização sendo
desnecessária a realização da pericia".
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Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?
Documental MP
(desistiu das
testemunhas
arroladas),
documental e
testemunhal
defesa
Documental MP,
documental e
testemunhal
defesa

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

Não

Documental MP

Condenatória

Não

Documental MP

Condenatória

Não

Documental MP

Condenatória

Condenatória

Condenatória

17

2012.51.01.
012788-4

Artigo 313A CP

1

Documental e
Testemunhal

18

2012.50.01.
004092-2

Artigo 1, I da lei 8137/90

1

Documental e
Testemunhal

19

2011.50.01.
004106-5

Artigo 1° da lei 8137/90

1

Documental e
Testemunhal

Testemunhal
defesa e
documental do MP

20

2012.51.17. Artigo 1, I da lei 8137/90 na
000579-3
forma do artigo 71 CP

1

Documental e
Testemunhal

Documental MP,
documental e
testemunhal
defesa

Não

Documental MP e
testemunhal
defesa

21

Artigo 2°, II da Lei 8.137/90

4

Documental e
Testemunhal

Testemunhal

Não

Testemunhal e
documental

Artigo 1, I da lei 8137/90

1

Documental e
Testemunhal

Artigo 304 c/c 297 CP

1

Documental e
Testemunhal

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

22

2010.51.01.
810163-2

23

24

2007.50.01.
Artigo 337 A, I e II c/c 71 CP
013028-9

25

2007.50.03.
000106-9

Artigo 1°, I da lei 8137/90

26

2006.50.02.
001105-0

Artigo 1°, I e artigo 12,I da
lei 8137/90 e artigo65 CP
(5x)

Testemunhal e
documental - MP
Testemunhal e
documental
(pericia
inautenticidade do
passaporte)
Testemunhal

1

Testemunhal

Testemunhal MP e
defesa

4

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental
(movimentação
bancaria)

Não

Não

Não

Não

Não

Testemunhal e
documental - MP
Testemunhal e
documental
(pericia
inautenticidade do
passaporte)
Auditoria (pericia)
e documental MP

Observações:

Condenatória

Condenatória

Condenatória

Testemunhal

Condenatória

Todas

Absolutória 3
réus e
Condenatória 1
réu

Juiz indeferiu prova pericial contábil a fim de
que viesse a se apurado o valor da renda
omitida e o valor do imposto devido, seguindo o
entendimento do fisco.
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Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

2006.51.10. Artigo 1° da lei 8137/90 e
27
006274-0 artigo 337 A c/c artigo 71 CP

Anexo - Pesquisa Empírica

28

Artigo 297 parágrafo 1° c/c
2004.50.01. artigo 171 parágrafo 3° (3X)
0006577-6 e artigo 299 parágrafo único
(16X), artigo 69 CP

29

2001.50.01. Artigo 2°, II da Lei 8.137/90
000183-9
e artigo 89 da lei 9099/95

30

Artigo 288 e 299 na forma
do artigo 69 e agravante do
2000.50.01.
artigo 62 CP, e artigo I e II,
007003-1
c/c 12, I ambos da lei
8137/90

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?
Absolutória 1
réu e
Condenatória 1
réu

Absolutória

2

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Documental e
pericial MP,
testemunhal
defesa

Não

Pericial MP e
testemunho da ré
defesa

1

Documental e
Testemunhal

Documental e
testemunhal
defesa,
documental MP

Não

Documental
defesa

Documental e
Testemunhal

Documental,
testemunhal e
pericial defesa,
testemunhal MP

2

Não

Todas as
produzidas no
processo

Extinção da
Foi requerido pela defesa a alteração da
punibilidade par
proposta e suspensão. Foi revogada a
1 réu e
suspensão tendo em vista a existência de outra
Condenatória
ação penal ajuizada em face do réu
para 1 réu

Todas as
produzidas no
processo

Condenatória
para 2 réus,
Absolutória para
2 réus, extinguiu
a punibilidade
para 1

5

Documental e
Testemunhal

Testemunhas
defesa e
documentos MP

2012.50.01. Artigo 337A, I e II, CP, artigo
31
004284-0
1 caput da lei 8137/90

2

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP e
defesa

Não

Documental MP

Condenatória 1
réu e
Absolutória 1
réu

2006.51.01. Artigo 239 da lei 8069/90 na
forma do artigo 29 CP
529682-9

2

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP,
documental defesa

Não

Documental MP

Condenatória

32

Artigo 168-A parágrafo 1°,I e
2007.51.10. 337 A, I e II do cp e artigo 2°
33
007830-1
da lei 8137/90 todos na
forma do artigo 71 CP

34

2011.50.01.
001131-0

Artigo 1, I, II c/c artigo 12
ambos da lei 8137/90 na
forma dos artigos 29 e 71
CP

Não

Observações:

4

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP e
defesa

Não

Todas as
produzidas no
processo

Condenatória

1

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP e
defesa

Não

Documental
defesa e MP

Absolutória, in
dúbio pro reo

Extinção da punibilidade em relação ao crime
previsto no artigo 2°,I da lei 8137/90 pela
prescrição (artigo 107 c/c109, V, CP).
Condenação aos crimes previstos no artigo 168A parágrafo 1°, I na forma de artigo 71 e
c/artigo 337 A, I e II n/f artigo 71 CP
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Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

35

2000.50.01.
002862-2

Artigo 1°, II da lei 8137/90 e
artigo 1°, II da lei 8137/90
c/c artigo 29 CP

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

10

Testemunhal

36

Artigo 1°, I da lei 8137/90 e
2009.51.01.
artigo 366 CP em relação a
813874-4
umréu

2

Documental e
Testemunhal

37

2009.51.13.
00152-2

2

Testemunhal

Artigo 2° lei 8176/91 crime
ambiental

38

2006.51.12. Artigo 2° da lei 8176/91 e 55
00459-8
da lei 9605/98

39

2009.51.10.
008808-0

40

41

42

Artigo 2° da lei 8176/91 na
forma do artigo 71 CP,
extracao de substancia
mineral

1

Documental e
Testemunhal

3

Testemunhal

2006.51.01. Artigo 239 da lei 8069/90 na
529682-9
forma do artigo 29 CP

2

Documental e
Testemunhal

2007.50.01.
012768-0

2

Documental,
Pericial e
Testemunhal

5

Documental,
Pericial e
Testemunhal

2004.51.13.
00118-4

Artigo 96, II da lei 8666/93

Artigo 90 da lei 8666/93 c/c
artigo 29 e 71 caput, CP

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Testemunhal MP e
defesa

Testemunhal e
documental e
solicitado sigilo
bancário pelo
MP(concedido)
Testemunhal MP e
defesa
Testemunhal
defesa e pericial
requerida porem
indeferida,
testemunhal,
laudos do meio
ambiente de
inspeção do local
e documental MP
Testemunhal MP e
defesa
Testemunhal e
documental MP e
defesa
Pericial e
documental MP,
documental e
testemunhal
defesa
Testemunhal,
documental,
pericial MP,
testemunhal e
documental defesa

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

Não

Testemunhal

Absolutória para
2 réus e
Condenatória
para 5 réus

Não

A lei penal não
tipifica como
crime a
incompatibilidade
entre a renda
declarada e o
patrimônio

Absolutória

Não

Testemunhal

Absolutória

Não há provas da materialidade do delito

Condenatória

Magistrado indeferiu pedido de pericia da
defesa com a alegação de que não há perito
que atue na área e pelo decurso do tempo
também não adiantaria, além do que os laudos
realizados na inspeção do local pela policia
ambiental eram suficientes.
Pessoa jurídica artigo 55 lei 9605/91 na forma
71 CP e 2 pessoas físicas artigo 2° da lei
8176/91 n/f artigo 71 CP e artigo 55 lei 9605/98
n/f 71 CP

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Não

Laudos e
documental MP

Não

Testemunhal

Condenatória

Não

Documental e
testemunhal
defesa

Condenatória

Não

Não

Laudos
apresentados pelo Condenatória
MP

Documental MP

Condenatória

Observações:
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Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

43

2001.51.01.
513602-6

Artigo 89 da lei 8.666/93 e
artigo 312CP

44

2012.51.05.
000548-0

45

2007.50.01.
014964-0

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Testemunhal MP e
defesa,
documental MP

8

Documental e
Testemunhal

Lei 9437/97 e lei 10826/03 e
artigo 149, II, CP e artigo
297 parágrafos 3 e 4 do CP

1

Documental e
Testemunhal

Artigo 193 lei 9472/97

2

Documental e
Testemunhal

2

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental

1

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental

Artigo 50A e 64 da lei
9605/98

46

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Testemunhas
defesa,
documentos MP
(inquérito policial)
Documental,
testemunhal
defesa,
testemunhal MP

47

Artigo 40 da lei 9605/98

48

2004.51.08.
000496-1

Artigo 50, 63 e 64 da lei
9605/98 c/c 2° in fine e n/f
do artigo 70 CP

1

Documental e
Testemunhal

49

2009.51.11.
000090-1

Artigo 40 da lei 9605/98

1

Testemunhal e
Fotográfico

2006.40.251
50
5-4

Artigo 2° lei 8,176/91 e
artigo 55 da lei 9,605/98

3

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental

1

Testemunhal,
Fotográfico,
Documental e
Pericial

Testemunhal e
fotografico defesa,
documental e
pericial MP

51

2006.51.07.
000436-5

Artigo 40 da lei 9605/98

Testemunhal e
documental
(negada por já
constar laudo do
IBAMA)
Testemunhal
defesa e
fotografico MP

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

Observações:

Não

Documental MP

Absolutória
7réus e
Condenatória
1réu

O MP limitou-se a juntar aos autos as
propostas referidas, SEM TOMAR O CUIDADO
DE OFICIAR A TODAS AS EMPRESAS
PARTICIPANTES A FIM DE CONFIRMAREM
ou não os preços apresentados e
especificarem o material nela mencionado.

Não

Testemunhas
defesa

Absolutória

Não

Documental e
testemunhal
defesa

Absolutória

Não

Testemunhal e
documental

Condenatória 1
réu e
Absolutória 1
réu

Não

Laudo técnico do
IBAMA, laudo de
vistoria e
testemunhas

Condenatória

Não

Testemunhal e
documental

Condenatória

Não

Fotográfico

Condenatória

Não

Testemunhal e
documental

Absolutória 2
réus e
Condenatória 1
réu

Não

Fotográfico e
testemunhas
defesa

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Absolutória

Indeferido oitiva de testemunhas residentes no
exterior (pela defesa)

Primeira audiência suspensão condicional do
processo, falta do réu para as assinaturas
semestrais leva a nova audiência, sentença
absolutória.
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Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

52

2009.51.03.
001681-3

Artigo 2 da lei 9.176/91 e 55
da lei 9605/98 n/f artigo 29
CP

2

Documental e
Testemunhal

53

Artigo 29, caput e parágrafo
2010.51.19.
1°, III c/c parágrafo 4°, I, da
000201-6
lei 9605/98 c/c artigo 70 CP

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

54

Artigo 4°, caput, artigo 16,
22 parágrafo único c/c artigo
2006.51.01.
71CP e artigo 1°, I, da lei
7.492/86 e artigo 1°, VI,
517532-7
parágrafo 2°, II da lei
9.613/98.

3

Documental e
Testemunhal

Testemunhas MP
e defesa,
documentos MP

11

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Pericial,
testemunhal e
documental MP,
documental e
testemunhal
defesa

1

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental ambas
as partes

Artigo 312 parágrafo 1° e
artigo 288 ambos CP c/c
artigo 1°, V da lei 9613/98
c/c artigo 71 e 29 do CP

55

2007.50.01.
014709-5

56

2009.51.01.
Artigo 171 parágrafo 3, CP
802884-7

57

96.00272492

Artigo 289 parágrafo 1° do
CP e 288 CP

58

2000.51.10.
005014-0

Artigo 312 parágrafo 1 c/c
artigo 327 caput na forma
do artigo 71 CP

Testemunhal e
documental(pericia
)
Testemunhal e
documental MP,
testemunhal
defesa

4

Testemunhal

Testemunhas MP
e defesa

2

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP e
defesa

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

Observações:

Não

Todas as
apresentadas

Condenatória
em parte

Extinção da punibilidade quanto aos crimes
previsto no artigo 55 da lei 9.605/98

Não

Documental MP

Condenatória

Não

Documental e
testemunhal

Condenatória

Não

Todas as
produzidas no
processo

Condenatória
para 3 réus e
Absolutória para
o restante

Documental MP

Rejeitou a
denuncia,
declarou extinta
a punibilidade.

Não

Nenhuma

Extinção da
punibilidade em
face da
presunção
abstrata e
intercorrente

Não

Documental e
testemunhal

Declarou extinta
pela prescrição
da pretensão
punitiva

Não

146
Anexo - Pesquisa Empírica

Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Não

Condenatória
Documental MP e para 5 réus e
defesa
Absolutória para
2 réus

Testemunhal e
documental MP e
defesa

7

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Testemunhal,
pericial e
documental MP,
testemunhal e
documental defesa

Artigo 1, I e II c/c artigo 12,
I, ambos da lei 8137/90 na
forma dos artigos 29 e 71
CP

3

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP e
defesa

Não

Artigo 171 parágrafo 3° CP
na forma do artigo 71 CP

3

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP e
defesa

Não

Testemunhal,
pericial e
documental MP,
testemunhal e
documental defesa

Não

60

2008.4.02.5
104.000127
3-55

Artigo 288 c/c artigo 312
parágrafo 1 CP

61

2008.50.01.
012562-6

62

9800643095

Artigo 4, 5 e 17 da lei
7492/86 c/c artigo 69 CP

Observações:

Não

Documental e
Testemunhal

2008.80.01.
014180-2

Provimento
final?

O MP requereu expedição de oficio ao
distribuidor da comarca de Santa Tereza-ES,
Prova documental
Condenou
solicitando o encaminhamento da certidão de
produzida no
parcialmente
distribuição de feitos criminais naquela
banco MP e as (artigo 4 e 5°) e
comarca, o magistrado indeferiu por considerar
testemunhas de
absolveu pelo
que o documento pode ser trazido pelo próprio
defesa
artigo 17
órgão. Processo da seção do ES, Vitoria,
Centro e Santa Tereza é município próximo.

1

59

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

63

2007.51.01.
807218-9

Artigo 334 e artigo 288 CP

43

Documental,
Pericial e
Testemunhal

64

2012.51.01.
017969-0

Artigo 312 n/f 71 CP

1

Documental e
Testemunhal

Testemunhal MP e
documental

Não

65

2009.50.01.
006548-8

Artigo 241 e 304 CP n/f
artigo 69 CP

4

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental ambas
as partes

Não

Condenatória
para 2 réus e
Testemunhal MP
Absolutória para
1 réu
Condenatória
para 1 réu e
Documental MP
Absolutória para
2 réus
Condenatória
para 15 réus,
Absolutória para
12 réus, 2 réus
Gravações
morreram e o
telefônicas e
restante o
pericial MP
magistrado não
aceitou a
denuncia do
MP.
Condenatória
Testemunhal MP
em parte
Todas as
apresentadas

Condenatória
em parte

Absolutória em relação a 9 crimes e
Condenatória em relação a 6
Procedente em parte, Condenatória pelo artigo
241 CP e artigo 125, XIII lei 6815/80 e
absolvição dos réus pelo crime de falsidade
ideológica
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Nº

66

Processo
Nº

2006.51.01.
532301-8
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67

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

2

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Pericial,
documental MP e
documental e
testemunhal
defesa

Não

Documental MP

Condenatória
em parte

Artigo 168A parágrafo 1°, I
CP

2

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental ambas
as partes

Não

Documental MP

Testemunhal e
documental ambas
as partes

Não

Testemunhas MP

Documental

Não

Documental

Condenatória

Não

Documental MP e
o depoimentoréu

Condenatória

Não

Testemunho da re
requerido pelo MP
e o inquérito
policial

Condenatória

Não

Documental e
testemunhal

Condenatória

Não

Documental e
testemunhal MP

Condenatória

Não

Documental MP

Condenatória

Qual o tipo penal?

Artigo 334 e artigo 299 CP

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

68

2010.50.01.
006795-5

Artigo 171 parágrafo 3° CP
c/c artigo 29 CP

2

Documental e
Testemunhal

69

2011.40.251
Artigo 171 parágrafo 3° CP
0-1

1

Documental

70

2003.50.01.
000920-3

Artigo 313 A CP

1968.33.200
71
Artigo 171 parágrafo 3, CP
9.4.02.5117

2012.51.170
72
Artigo 171 parágrafo 3° CP
00365-6

1

Documental e
Pericial

Documentos
defesa, pericial,
documental,
inquérito policial
vasto MP

1

Documental e
Pericial

Documental e
pericial MP

1

Documental e
Testemunhal

73

2006.51.01.
503055-6

Artigo 171 parágrafo 3° e
299 CP

1

Documental e
Testemunhal

74

2008.4.02.5
101.080252 Artigo 171 parágrafo 3° CP
2-17

1

Documental e
Testemunhal

75

2007.51.17.
00375-2

Artigo 171 parágrafo 3° na
forma do artigo 69 CP

1

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental,
pericial (laudo
médico)
Testemunhas e
documentos MP e
defesa
Documental MP,
testemunhal
defesa
Documental MP,
testemunhal
defesa

Não

Documental MP

Observações:

Condenatória 1
réu e
Absolutória 1
réu
Condenatória 1
réu e
Absolutória 1
réu

Condenatória

Da mesma forma, o fato de não ter sido
localizado o processo administrativo, ocorrência
comum nos casos em que apuram fraudes, não
impossibilitaria a produção de provas pela
defesa, que se limitou a alegar SEM NADA
PROVAR.
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Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

76

2010.50.01.
002184-0

Artigo 288 e artigo 317 CP

77

2012.51.01. Artigo 334 parágrafo 1°, C e
020065-4
parágrafo 2°

78

2006.50.02.
001382-4

79

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

5

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP e
defesa

Não

Documental MP

Condenatória

1

Documental e
Testemunhal

Testemunhal
defesa e
documental do MP

Não

Documental MP

Condenatória

1

Documental e
Testemunhal

Não

Documental MP

Condenatória

2010.50.01.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
004937-0

1

Documental e
Testemunhal

Não

Documental MP

Condenatória

80

2009.51.01.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
804221-2

1

Documental e
Testemunhal

Não

Documental MP

Condenatória

81

2008.51.01.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
802522-2

1

Documental e
Testemunhal

Não

Documental MP

Condenatória

82

2007.51.16.
00210-6

Artigo 288 e 171 parágrafo
3° CP

7

Documental e
Testemunhal

Não

Documental MP

Condenatória

83

2005.51.01.
517599-2

Artigo 316 CP

2

Documental e
Testemunhal

Não

Documental MP

Condenatória

84

2006.51.01.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
503854-3

1

Documental e
Testemunhal

Não

Documental MP

Condenatória

85

2010.51.10.
004844-7

1

Documental e
Testemunhal

Não

Laudos da policia
ambiental

Condenatória

Artigo 168 A c/c 71 CP

Artigo 2° da lei 8176/91 e 55
da lei 9605/98 na forma do
artigo 70 CP

Testemunhal e
documental MP e
defesa
Testemunhal e
documental MP e
defesa
Testemunhal e
documental MP e
defesa
Testemunhal e
documental MP e
defesa
Testemunhal e
documental MP e
defesa
Testemunhal e
documental MP e
defesa
Testemunhal e
documental MP,
testemunhas
defesa indeferidas
por
intempestividade
Testemunhas e
documentos MP e
defesa, laudo da
policia ambiental
MP

Observações:
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Nº

Processo
Nº

86

2009.51.01.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
804098-7

1

Documental e
Testemunhal

2012.4.02.5
87 101.001.367 Artigo 171 parágrafo 3° CP
6-26

1

Documental e
Testemunhal

2010.51.60.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
001222-3

1

Documental e
Testemunhal

Artigo 299 c/c 304 CP

1

Documental e
Testemunhal

Artigo 171 parágrafo 3

1

Documental e
Testemunhal

88
89
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Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Qual o tipo penal?

90

2012.51.17.
00986-5

91

2009.51.01.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
804221-2

1

Documental e
Testemunhal

92

2008.063.00
9311-2

1

Documental e
Testemunhal

93

2012.50.01. Artigo 15 parágrafo 2, I, II na
003420-0
forma do artigo 29 CP

1

Documental e
Testemunhal

Artigo 171 parágrafo 3° CP

1

Documental e
Testemunhal

Artigo 312 c/c artigo 151
parágrafo 3° CP

1

Documental e
Testemunhal

94

95

2009.01.807
982-0

Artigo 304 c/c 297 CP

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?
Testemunhal e
documental MP e
defesa
Testemunhal e
documental MP,
testemunhal
defesa
Testemunhal e
documental MP e
defesa
Testemunhal e
documental
Testemunhal e
documental
ambas as partes
Testemunhal e
documental
defesa,
documental MP
Testemunhal
defesa e
documental e
pericial do MP
Documentos,
testemunhas e
CFTV MP,
testemunhal da
defesa
Testemunhal e
documental MP,
testemunhal
defesa
Testemunhal e
documental ambas
as partes

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?
Não

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?
Testemunhal
(depoimento
doréu)

Provimento
final?

Condenatória

Não

Testemunhal
defesa

Condenatória

Não

Testemunhal
defesa

Condenatória

Não

Testemunhal e
documental

Condenatória

Não

Testemunhal e
documental

Condenatória

Não

Testemunhal e
documental

Condenatória

Não

Testemunhal e
documental
(pericia)

Condenatória

Não

Testemunhal MP

Condenatória

Não

Testemunhal MP

Condenatória

Não

Testemunhal MP

Condenatória

Observações:
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Nº

96

Processo
Nº

2009.51.01.
803051-9

Qual o tipo penal?

Artigo 312, caput, CP
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2011.50.040 Artigo 157 parágrafo 2°, I e
97
00011-9
II CP

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

1

Documental e
Testemunhal

1

Documental e
Testemunhal

98

2010.51.01.
490159-9

Artigo 155 parágrafo 4°, IV
CP

4

Documental e
Testemunhal

99

2012.51.01.
030980-9

Artigo 171 parágrafo 3 CP

1

Documental e
Testemunhal

100

2004.51.01. Artigo 231 CP n/f artigo 14 II
514541-7
(2x)

1

Documental e
Testemunhal

101

2010.51.01. Artigo 312 parágrafo 1 n/f 71
805912-5
CP

1

Documental e
Testemunhal

102

2012.51.10. Artigo 334 parágrafo 1, C, D
001617-0
CP

1

Documental e
Testemunhal

1

Documental e
Testemunhal

2008.50.01.
103
Artigo 171 parágrafo 3° CP
015608-8

104

2007.51.02.
006626-4

Artigo 337A, I CP

2

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

Documentos
(inquérito
administrativo),
testemunhas e
CFTV MP,
testemunhal da
defesa (desistiu
das testemunhas)

Não

Testemunhas e
CFTV MP

Condenatória

Não

Testemunhas MP

Condenatória

Não

Testemunhas MP

Condenatória

Não

Todas as
apresentadas

Condenatória

Não

Todas as
apresentadas

Condenatória

Não

Todas as
apresentadas

Condenatória

Não

Todas as
apresentadas

Condenatória

Não

Todas as
produzidas no
processo

Condenatória

Não

Documentação
enviada pela
delegacia da
receita Federal a
pedido do MP

Condenatória

Documental e
testemunhal MP,
testemunhal
defesa
Testemunhas MP
e defesa,
documentos MP
Testemunhal e
documental ambas
as partes
Testemunhal e
documental ambas
as partes
Testemunhal e
documental ambas
as partes
Testemunhal e
documental ambas
as partes
Testemunhal e
documental MP e
defesa
Documental,
testemunhal e
pericial MP,
documental e
testemunhal
defesa

Observações:
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Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

2010.50.01.
105
Artigo 171 parágrafo 3° CP
004937-0
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106

107

2012.51.01.
490312-0

Artigo 171 parágrafo 3° c/c
14, II e artigo 333 do CP

2005.50.02.
Artigo 168A c/c artigo 71 CP
00275-5

2010.51.01.
108
802369-4

2009.51.01.
109
80225-6

Artigo 304 c/c 297 CP

Artigo 35 e 33 na forma do
artigo 40, I , V da lei
11343/2006

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Pericial e
documental MP,
testemunhal e
documental defesa

Não

Documental e
pericial MP

Condenatória

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Testemunhal
pericial e
documental MP,
testemunhal
defesa

Não

Documental e
pericial MP

Condenatória

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

2

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Testemunhal

Não

Documental MP

Condenatória

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Pericial e
documental MP,
testemunhas
defesa

Não

Documental MP

Condenatória

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Testemunhal,
pericial(laudo de
saude mental),
gravaçoes
telefonicas e
documental MP,
testemunhal e
documental defesa

Não

Gravações
telefônicas e
testemunhal MP

Condenatória

3

Observações:

Seriam necessários para a verificação da
dificuldade financeira documentos como
balancetes, faturamento da empresa para uma
analise mais apurada das despesas e receitas
e, por conseguinte da saúde financeira da
empresa como um todo, declaração do imposto
de da empresa e de seus sócios para a
verificação dos respectivos patrimônios se
suficientes ou não para satisfação dos débitos
existentes e para suportar a inadimplência de
determinados clientes. Porem nada semelhante
foi carreado nos autos, não havendo substratos
probatórios que levem a concluir pela
existência de dificuldade financeira.
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Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

110

Artigo 297 na forma do
2002.51.01.
artigo 29 CP e artigo 304 c/c
501637-2
297 CP

111

2007.51.10.
008370-9

Artigo 289 parágrafo 1, c/c
artigo 333 na forma do
artigo 69 CP

2008.51.01.
112
814290-1

Artigo 334 parágrafo 1°, C

2009.51.01.
113
805033-6

Artigo 171 parágrafo 3° CP
c/c artigo 71 caput (3X),
artigo 180e 304 CP

114

2009.51.01.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
804098-7

2010.51.01.
115
490081-9

Artigo 289 parágrafo 1 do
CP

2012.4.02.5 Artigo 171 parágrafo 3° CP
116 101.001377- c/c artigo 71 caput, artigo
180 e artigo 304 CP
4

117

2010.51.01. Artigo 334 parágrafo 1, C , D
49.0308-0
na forma do artigo 29 CP

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?
Laudo do
passaporte,
documental,
testemunhal MP e
documentos
defesa
Testemunhal,
pericial (laudo das
notas) MP,
testemunhal
defesa
Testemunhal
pericial e
documental MP,
testemunhal
defesa
Documental,
testemunhal e
pericial MP,
testemunhal
defesa
Pericial e
documental MP,
testemunhal e
documental defesa
Pericial e
documental MP,
testemunhas
defesa
Testemunhal
pericial e
documental MP,
testemunhal
defesa
Testemunhal,
pericial e
documental MP,
testemunhal
defesa

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

Não

Laudo pericial do
passaporte MP

Condenatória

Não

Laudo pericial MP

Condenatória

Não

Pericial

Condenatória

Não

Pericial e
testemunhal MP

Condenatória

Não

Pericial MP

Condenatória

Não

Pericial MP

Condenatória

Não

Pericial MP

Condenatória

Não

Pericial MP

Condenatória

Observações:
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Nº

Processo
Nº

118

119

2009.50.02.
00357-1
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2011.51.01.
120
490091-5

121

99.00460332

Qual o tipo penal?

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?
Pericial e
documental MP,
testemunhal
defesa
Testemunhal
pericial e
documental MP,
testemunhal
defesa
Testemunhal,
pericial e
documental MP,
testemunhas e
documentos
defesa
Documental,
testemunhal e
pericial MP,
testemunhal e
defesa

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

Não

Pericial MP e
testemunhal
defesa

Condenatória

Não

Testemunhal MP

Condenatória

Não

Testemunhal MP

Condenatória

Não

Testemunhas e
pericia MP

Condenatória

Artigo 334 parágrafo 1°, C e
D

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Artigo 337 CP

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Artigo 334 parágrafo 1°, C,
CP e artigo 288 CP na
forma do artigo 29 CP

2

Documental,
Pericial e
Testemunhal

Artigo 299 e 332 CP

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

1

Testemunhal

Testemunhal

Não

As declarações do
ofendido

Condenatória

1

Testemunhal

Testemunhal

Não

Testemunhal

Condenatória

1

Testemunhal

Testemunhal

Não

Testemunhal

Condenatória

Artigo 157 parágrafo 2°, I e
II CP
Artigo 155 parágrafo 4°, I c/c
123
14, II CP
2010.51.01. Artigo 334 parágrafo 1°, C,
124
818636-4
CP
122

Artigo 312 parágrafo 1°
2007.51.10. (peculato) 5X e artigo 317
125
006234-2 (1x) ambos CP, artigo 33 CP
corrupcao ativa p/ oréu

2006.51.01. Artigo 317, artigo 332, 171 e
126
503489-6
333 CP

2

Testemunhal e
Pericial

Testemunhal MP e
defesa

5

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP e
defesa

Não

Não

Testemunhal

Condenatória

Documental MP

Absolutória para
3 réus e
Condenatória
para 2 réus

Observações:

Prova pericial indeferida quando da juntada do
extrato. Defesa de 1réu - prova pericial juntada das fitas de gravação dos dias
relacionado ao processo investigatório. Aprova
pericial foi indeferido pelo juiz, ao argumento de
que a vinda aos autos das fitas de circuito
interno em nova audiência não ajudaria na
elucidação dos fatos, mas deferiu a juntada do
extrato de contas de 1 dos réus.
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Nº

127

Processo
Nº

2011.51.01.
490118-0
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2008.50.01.
128
002097-0

Qual o tipo penal?

Artigo 307, 299 e 171
parágrafo 3 na forma do
artigo 69 c/c artigo 62, I, CP

Artigo 168 A c/c 71 CP

2007.50.01.
129
Artigo 171 parágrafo 3° CP
007086-4

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Provimento
final?

Documental,
Pericial e
Testemunhal

2

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP e
defesa

Não

Documental MP

2

Documental e
Testemunhal

Testemunhal e
documental MP e
defesa

Não

Documental MP

Não

Documental

Absolutória

Não

Documental

Absolutória

Não

Documental
defesa

Absolutória

Não

Documental MP

Absolutória

Não

Pericial MP e
testemunhal
defesa

Absolutória

4

2012.51.01.
027447-9

Artigo 157 parágrafo 2°, I e
II CP

2

Documental e
Testemunhal

131

2004.51.01.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
519789-2

1

Documental e
Testemunhal

132

2011.51.01.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
802811-8

1

Documental e
Testemunhal

133

2011.51.01.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
808717-2

1

Documental e
Testemunhal

1

Documental e
Testemunhal

Artigo 334 parágrafo 1°, C,
D, CP

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Pericia
computadores,
testemunhas e
inclusao de provas
de audio
indeferidas,
documentos e
testemunhas da
defesa

130

2011.50.01.
134
007548.-

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Documental
defesa e
testemunhas MP,
reconhecimento
fotográfico a
pedido do MP
negado por ser
considerada prova
nula
Testemunhal e
documental MP e
defesa
Testemunhal e
documental
defesa,
documental MP
Documental MP,
testemunhal
defesa
Pericial MP,
defesa
testemunhal e
defesa

Não

Observações:

O magistrado ordenou o desentranhamento
dos autos dos arquivos de áudio porque em
Testemunhas
Absolutória para
momento oportuno não foi feito a pericia para
(com ênfase para
1 réu e
constar fidedignidade da prova e sua
os depoimentos
Condenatória
reabertura na atual fase do processo
dosréus)
para 3 réus
tumultuaria o mesmo. Por, as diligencia a cef e
a pericia do computador foi deferida.
Absolutória para
1 réu e
Condenatória
para 1 réu
Absolutória para
1 réu e
Condenatória
para 1 réu

Absolve os réus por frágil valor probatório do
ato

Absolve o réu pelo principio da insignificância
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Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

135

2003.50.01.
00142-3

Artigo 317 parágrafo 1° CP
c/c artigo 69 e 71

2

Documental e
Testemunhal

136

2005.50.01.
003839-00

Artigo 304 CP

1

Documental e
Testemunhal

137

2012.51.05. Artigo 149, II, CP e artigo
000548-0 297, parágrafos 3° e 4°, CP

1

Documental e
Testemunhal

138

2008.51.03.
00412-0

1

Documental e
Testemunhal

139

140

Artigo 288 e 334 parágrafo
1°, C, CP

2003.51.05. Artigo 313A e 180 parágrafo
001418-2
1° CP

2008.50.01.
Artigo 171 parágrafo 3° CP
012368-0

1

1

Documental e
Testemunhal

Documental e
Testemunhal

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?
Testemunhal e
documental ambas
as partes
Documental MP,
testemunhal MP e
defesa
Testemunhal e
documental
defesa,
documental MP
Testemunhal e
documental MP,
testemunhal
defesa
Testemunhal e
documental
(tempo de serviço
como chefe do
posto do DETRAN Cordeiro)

Testemunhal e
Documental

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

Não

Testemunhal

Absolutória

Não

Testemunhal
defesa

Absolutória

Não

Testemunhal
defesa

Absolutória

Não

Testemunhal
defesa

Absolutória

Não

Testemunhal e
documental

Absolutória

Não

Testemunho
doréu

Absolutória

Observações:

O réu testemunhando em processo do trabalho
narrou fatos verdadeiros que acabaram por
incriminá-lo. Cabia ao magistrado da audiência
garantir a testemunha o direito de se calar da
verdade sobre eventuais delitos cometidos por
si. O MP requereu pericia na CTPS para
conferir veracidade dos dados e oficio a CEF
para esclarecer data do saque do FGTS e ao
Ministério do Trabalho (documentos que
instruíram o pedido de seguro desemprego). A
sentença foi Absolutória, artigo 386, II, CPP,
magistrado sustentou a violação do privilegio
contra a própria incriminação (nemo tenetur se
detegere), nulidade que contaminou todos os
atos investigatórios posteriores, por isso
indeferiu as diligencias.
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Nº

Processo
Nº

Qual o tipo penal?

Quais as
Nº de
provas
réus? produzidas no
processo?

Artigo 273 parágrafo 1, B, I,
2008.50.01.
141
V c/c artigo 334 parágrafo 1,
016255-6
D, CP

1

Documental,
Pericial e
Testemunhal

2010.51.001 Artigo 334 parágrafo 1, D c/c
.805586-5
71 CP

3

Testemunhal e
Pericial

5

Documental,
Pericial e
Testemunhal

142

DL 201/1967 artigo 1, I c/c
2005.10.700
artigo 29 e 71 do CP
143
0526-4
prefeito que pagou mas as
obras não foram realizadas

Quais as provas
foram requeridas
pelas partes?
Testemunhal,
pericial e
documental MP,
testemunhal
defesa
Testemunhal e
pericial MP
Testemunhal,
pericial e
documental MP,
testemunhal e
documental defesa

Além do requerimento
das partes o juiz
determinou de oficio a
produção de prova?

Em caso
negativo, quais
as provas
valoradas pelo
juiz?

Provimento
final?

Não

Documental
defesa

Absolutória

Não

Pericial MP

Absolutória

Não

Absolutória para
2 réus,
Documental e
Condenatória
testemunhal MP
para 2 réus, 1
réu morreu

Observações:

