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1. Tema a ser abordado.
Três principais questões serão as vertentes do presente estudo. A primeira, saber o que é – e 

no que consiste – um sistema que se denomime acusatório. Depois de fixadas estas premissas, será 
analisada se a Constituição Federal de 1988 adotou – e, em caso positivo, dentro de quais limites –  
o sistema acusatório e as consequências que ele traz para o ordenamento jurídico constitucional e 
também  (obviamente)  infraconstitucional.  Na  sequência,  como  terceiro  vértice  central  a  ser 
enfrentado, serão analisados os principais tópicos atinentes ao tema insertos no PL nº 156 (aprovado 
no Senado Federal e encaminhado para a Câmara dos Deputados no final do ano de 2010) para 
saber se ele traz em seu bojo institutos que possam – ou não – autorizar silogismos no sentido de 
que haveria coadunação do projeto proposto com os ditames maiores estabelecidos na Constituição 
da República.

2. Interpretação da Constituição: qual o melhor caminho para a compreensão do senti
do das normas intituladas como dirigentes? 

Não é de hoje que sustentamos – e em inúmeros espaços já desenvolvemos o tema 1 – que, 
no âmbito da interpretação constitucional, a pretensão da interpretação está em solucionar conflitos 
decorrentes de uma sociedade aberta e democrática, de modo que não se pode exigir a obtenção de 
uma  única resposta  como  correta  para  o  problema  apresentado,  pois,  em  se  mantendo  tais 
parâmetros de racicocínio, se estaria negando a própria base do sistema que é o pluralismo.  E 
repisamos:  pretender  a  busca  de uma única resposta  correta  pode  inviabilizar  a  melhor 
interpretação2.

Portanto, se diferentes intérpretes podem produzir, a partir do mesmo texto, distintas normas 
jurídicas, o ideal na interpretação de um texto está em se procurar, dentre as várias interpretações 
possíveis, aquela mais adequada para o caso concreto. Somos adeptos dos ideais de Larenz quando 
desenvolve  a  ideia  de  que  "a alternativa  verdadeiro/falso  é  estranha ao direito;  no  direito  há  
apenas o aceitável (justificável)" 3.  Exatamente por isto é que Recaséns Siches acentua que as teses 
e  os  juízos  no  Direito  são  formulados  dentro  de  determinadas margens  de  possibilidade,  com 
pretensões  de  probabilidade  e  nunca  de  um  modo  exato,  senão  e  apenas  de  um  modo 
aproximadamente adequado. 

Em síntese, não existem verdades apodíticas 4, mas escolhas (pelo menos) mais razoáveis5. 
O que se deve buscar, então, é o que se denomina de melhor resposta, aquela que se apresenta de 
forma mais racional, mais razoável para a solução do impasse ou do tema que se pretende explorar 
e desenvolver. 

Segundo ainda Recaséns Siches  6, a  lógica do razoável 7 apresenta algumas características 
1  FISCHER, Douglas. Delinquência Econômica e Estado Social e Democrático de Direito. Porto Alegre: Verbo 

Jurídico, 2006, p. 38 e ss.
2  FREITAS, Juarez.  A melhor interpretação constitucional  versus  a única resposta correta.  In:  SILVA,  Virgílio 

Afonso da Silva (org.). Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 317.
3  GRAU, Eros Roberto. Ensaio sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.34, 

84 e 101. GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 
185.

4  RECASÉNS SICHES, Luis. Nueva Filosofia de la interpretación del Derecho. 2 ed. México: Porrúa, 1973, p.282.
5  SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 

125 e 133.
6  RECASÉNS SICHES, Luis. Nueva Filosofia de la interpretación del Derecho. 2 ed. México: Porrúa, 1973, p.287-

8.
7   Para Perelman, o o que é desarrazoado não é de Direito. PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002, p. 437.
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principais (e a este pensamento aderimo): a) está limitada e é influenciada pela realidade concreta 
do mundo em que se desenvolve;  b) desenvolve-se mediante valorações concretas;  c)  é regida, 
sobretudo, por razões de adequação entre a realidade social e os valores (quais são os apropriados 
para a ordenação de uma determinada realidade social), entre os valores e os fins (quais são os fins 
valiosos e adequados), entre os fins e a realidade social concreta, e entre os fins e os meios no que 
se refere à eficácia dos meios. 

Por fim, temos por relevante enfatizar – uma vez mais, ainda que em sede prefacial – as 
percucientes considerações  de Chaïm Perelman, quando pondera que, se restar inviável apontar 
com certa precisão o que seja o mais razoável, ao menos há se perscrutar acerca da possibilidade de 
reconhecer o que é desarrazoado, para, por exclusão, aproximar-se do razoável8. 

Em síntese,  portanto,  é este o caminho que se tem como mais racional para a busca da 
solução dos impasses jurídicos no deslinde da interpretação jurídica, especialmente da Constituição, 
mas sem desgarrar – obviamente – da análise conjunta dos dispositivos de natureza inferior.

3. A Constituição como guia e delimitadora da interpretação e edição de leis de cariz in
fraconstitucional.

Antes  de  adentrar  no  estudo  propriamente  do  sistema  acusatório,  temos  por  relevante 
pontuar – para ficar  bem claro  - que a  Constituição Federal assenta seus pilares nos princípios 
ordenadores  de  um  Estado  Social  e  Democrático  de  Direito,  e  cujos  objetivos  fundamentais 
consistem – dentre outros - na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Temos bem claro em nosso raciocínio que a Constituição é o ponto de partida para a análise9 

de ter sido albergado (e em que limites) o sistema acusatório no ordenamento pátrio, especialmente 
após a edição da Constituição Cidadã, em 1988. 

Efetivamente, a Constituição ocupa uma função central no sistema vigente, e – não poderia 
ser diferente – irradia efeitos que precisam ser captados na edição das leis infraconstitucionais. 
Ousamos  dizer  que  seus  comandos  maiores  se  traduzem  como  ordenadores  e  dirigentes  aos 
criadores e aos aplicadores (intérpretes) das leis (aí incluída a própria Constituição, por evidente). 

Como salienta Maria Fernanda Palma, “a Constituição que define as obrigações essenciais 
do legislador 10 perante a sociedade. Ora, esta função de protecção activa da Sociedade configura 
um Estado não meramente liberal, no sentido clássico, mas promotor de bens, direitos e valores”11. 
Nessa linha, compreendemos também deva ser a interpretação do próprio conteúdo dos dispositivos 
constitucionais. 

Ao abordar  os  problemas  decorrentes  das  relações  entre  a  Constituição  e  a  lei  em sua 
"Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador", Canotilho reconhece 12 que o núcleo essencial 
do debate que propõe está no "que deve (e pode) uma Constituição ordenar aos órgãos legiferantes  
e o que deve (como e quando deve) fazer o legislador para cumprir, de forma regular, adequada e  
oportuna, as imposições constitucionais". Em suas palavras, "a idéia de ´vinculação constitucional´  
é, nos seus contornos gerais, extremamente simples e, segundo se crê, indiscutível: no Estado de  
Direito  Democrático-Constitucional  todos os  poderes  e  funções  do  Estado estão juridicamente  

8  PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 463.
9  Como diz Maria Fernanda Palma, “a Constituição pode conformar o Direito Penal porque funciona como uma  

espécie de norma fundamental autorizadora do Direito ordinário, assumindo um papel hierarquicamente superior”. 
PALMA, Maria Fernanda. Direito Constitucional Penal. Coimbra: Almedina, 2006, p. 16.

10  Dizemos nós: também todos os demais Poderes e órgãos do Estado.
11 PALMA, Maria Fernanda. Direito Constitucional Penal. Coimbra: Almedina, 2006,p.106-7.
12  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. 2 ed. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2001, p. 11.
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vinculados às normas hierarquicamente superiores da Constituição" 13.  
Na mesma linha,  García  de  Enterría  expõe  seu  pensamento,  ao  sustentar que  "la 

vinculación normativa de la Constitución afecta a todos los ciudadanos y a todos los poderes  
públicos, sin excepción, y no sólo al Poder legislativo como mandatos o instrucciones que a éste  
sólo cumpliese desarrollar – tesis tradicional del carácgter ´programático´de la Constitución -; y  
entre  los  poderes  públicos,  a  todos  los  los  Jueces  y  Tribunales  –  y  no  sólo  al  Tribunal  
Constitucional" 14. 

4. Compreensão do que seja o “garantismo” e o papel da Constituição.
É  muito  comum  encontrarmos  especialmente  no  Brasil  manifestações  doutrinárias  e 

jurisprudenciais com simples referência aos ditames do “garantismo" (notadamente o penal), sem 
que se compreenda, na essência, qual a extensão e os critérios de sua aplicação. 

Em muitas situações,  ainda,  há total  distorção (quiçá pela compreensão equivocada) dos 
reais pilares fundantes da doutrina de Luigi Ferrajoli.  Muitos referem-se aos escólios garantistas 
sem nunca (ou, quiçá, poucas vezes) terem incursionado nos originais das doutrinas de garantias,  
difundindo ideias mais baseadas no que se acha ser o garantismo.

Sem pretensão de esgrimir todos os desdobramentos da teoria, cumpre destacar de início que 
a  questão  fundamental  do  pensamento  do  mestre  italiano  decorre  da  necessidade  de  que  se 
observem, rigidamente, os direitos fundamentais dos cidadãos, valorando-se, substancialmente, os 
princípios maiores estampados na Constituição. 

Segundo a fórmula garantista, na produção das leis (e também nas suas interpretações - e o 
grande problema em terras brasileiras está exatamente aqui) seus conteúdos materiais devem ser 
vinculados de forma irrestrita e obrigatória a princípios e valores estampados nas Constituições dos 
Estados  em  que  vigorem  15.  Assim,  todos  os  direitos  fundamentais  equivalem  a  vínculos  de 
substância,  que,  por  sua  vez,  condicionam  a  validez  da  essência  das  normas produzidas, 
expressando,  ao  mesmo  tempo,  os  fins  aos  quais  está  orientado  o  denominado  Estado 
Constitucional de Direito16. Em sua construção, as garantias são verdadeiras técnicas insertas no 
ordenamento  que  têm  por  finalidade  reduzir  a  distância  estrutural  entre  a  normatividade  e  a 
efetividade,  possibilitando-se,  assim,  uma  máxima  eficácia  dos  direitos  fundamentais  segundo 
determinado pela Constituição 17. 

Para Ferrajoli, o sistema garantista tem pilares firmados sobre dez princípios fundamentais 
que,  ordenados,  conectados  e  harmonizados  sistemicamente,  determinam  as  "regras  do  jogo 
fundamental"  de  que  se  incumbe o  Direito  Penal  e  também o Direito  Processual  Penal.  Esses 
princípios, que têm a missão de evitar o arbítrio e o erro estatais, sinteticamente, são os seguintes: 1) 
Princípio da Retributividade ou da conseqüencialidade da pena em relação ao delito; 2) Princípio da 
Legalidade;  3)  Princípio  da  Necessidade  ou  da  economia  do  Direito  Penal;  4)  Princípio  da 
Lesividade ou da ofensividade do evento; 5) Princípio da Materialidade ou da exterioridade da ação; 

13  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. 2 ed. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2001, p. 248. 

14  GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo.  La Constitución como Norma y El Tribunal Constitucional. 3 ed. Madrid: 
Civitas, 2001, p.63-4.

15 Neste sentido RIVERA BEIRAS, Iñaki. Política Criminal y Sistema Penal. Barcelona: Anthropos, 2005, p.195-6.
16  "El modelo garantista del Estado constitucional de derecho como sistema jerarquizado de normas que condiciona  

la  validez  de  las  normas  inferiores  por  la  coherencia  con  normas  superiores,  y  con  principios  axiológicos  
establecidos  en  ellas,  tiene  valor  para  cualquier  clase  de  ordenamiento".  FERRAJOLI,  Luigi.  Derechos  y  
Garantias, La ley Del más débil. 4 ed. Madrid: Trotta, 2004, p. 152.

17  FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantias, La ley Del más débil. 4 ed. Madrid: Trotta, 2004, p. 25.
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6) Princípio da Culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; 7) Princípio da Jurisdicionariedade; 
8) Princípio Acusatório ou da separação entre juiz e acusação; 9) Princípio do Ônus da prova; 10) 
Princípio do Contraditório ou da defesa 18.

Hialino verificar já de plano que a  Teoria do Garantismo se traduz em verdadeira tutela 
daqueles valores ou direitos fundamentais, cuja satisfação, mesmo contra os interesses da maioria, 
constitui o objetivo justificante do Direito Penal (lato sensu). Vale dizer: quer-se estabelecer uma 
imunidade (e não a garantia de impunidade) dos cidadãos contra a arbitrariedade das proibições e 
das punições, a defesa dos fracos mediante regras do jogo iguais para todos, a dignidade da pessoa 
do imputado, e, conseqüentemente, a garantia da sua liberdade, inclusive por meio do respeito à 
verdade19. 

Como todos os poderes e instituições estão vinculados a estes paradigmas, especialmente é o 
Poder  Judiciário  e  o  Ministério  Público  –  nos  limites  dos  seus  papeis  estipulados  na  Carta 
Constitucional - quem encontram neles suas funções primordiais, na medida em que têm o dever de 
dar  garantia  aos  cidadãos  (sem  descurar  da  necessária  proteção  social)  diante  das  eventuais 
violações que eles virem a sofrer. 

Deste modo, a sujeição do juiz à lei não mais é - como sempre foi pelo prisma positivista 
tradicional - à  letra da lei (ou mediante sua interpretação meramente literal) de modo acrítico e 
incondicionado, senão uma sujeição à lei, desde que coerente com a Constituição vista como um 
todo.

Quando (bem) compreendidos, os pilares do garantismo – contextualizados à realidade vi
gente – não demandam a aplicação de suas premissas unicamente como forma de afastar os exces
sos injustificados do Estado à luz da Constituição (proteção do mais fraco). Quer-se dizer que não 
se  deve  invocar  unicamente  a  aplicação  exclusiva  do  que  se  tem  chamado  de  “garantismo 
negativo”. Hodiernamente (e já assim admitia Ferrajoli embrionariamente, embora não nessas pala
vras 20), o garantismo penal não se esgota numa visão de coibir (apenas) excessos do Leviatã. Em 
percuciente análise do tema ora invocado, Gilmar Mendes já se manifestou de forma abstrata acerca 
dos direitos fundamentais e dos deveres de proteção 21, assentando que “os direitos fundamentais  
não contêm apenas uma proibição de intervenção [...], expressando também um postulado de pro
teção [...]. Haveria, assim, para utilizar uma expressão de Canaris, não apenas uma proibição do  
excesso (Übermassverbot), mas também uma proibição de omissão (Untermassverbot). Nos termos  
da doutrina e com base na jurisprudência da Corte Constitucional alemã, pode-se estabelecer a se
guinte classificação do dever de proteção: [...]  (b) Dever de segurança [...], que impõe ao Estado  
o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante adoção de medidas diversas;  
18  FERRAJOLI, Luigi.Derecho y razón.Teoria Del garantismo penal.4 ed. Madrid: Trotta, 2000, p. 93. Nas palavras 

de  Ferrajoli,  "el  modelo  garantista  […]  presenta  las  diez  condiciones,  límites  o  prohibiciones  que  hemos  
identificado como garantías del ciudadano contra el arbitrio o el error penal: según este modelo, no se admite  
ninguna imposición de pena sin que se produzcan la comisión de un delito, su previsión por la ley como delito, la  
necesidad de su prohibición y punición, sus efectos lesivos para terceros,  el carácter exterior o material de la  
acción criminosa, la imputabilidad y la culpabilidad de su  autor y, además, su prueba empírica llevada por una  
acusación ante un juez imparcial en un proceso público y contradictorio con la defensa y mediante procedimientos  
legalmente  preestablecidos".  FERRAJOLI,  Luigi.Derecho  y  razón.Teoria  Del  garantismo  penal.4  ed.  Madrid: 
Trotta, 2000, p. 103-4. Confira-se, também,  CARVALHO, Amilton Bueno;  CARVALHO, Salo de.  Aplicação da 
Pena e Garantismo. 2 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002, p. 25-6. 

19  FERRAJOLI, Luigi.Derecho y razón.Teoria Del garantismo penal.4 ed. Madrid: Trotta, 2000, p.271.
20  Nesse sentido, inclusive, em nossa interpretação, seria o pensamento do próprio Ferrajoli em sua obra Garantismo, 

Madrid: Editorial Trotta, 2006, p. 42-43.
21 MENDES,  Gilmar  Ferreira.  Os  Direitos  Fundamentais  e  seus  múltiplos  significados  na  ordem  constitucional.  
Brasília:  Revista  Jurídica  Virtual,  vol.  2,  n.  13,  junho/1999.  Também  em  Anuario  Iberoamericano  de  Justicia 
Constitucional, Núm. 8, 2004, p. 131-142.
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[...] Discutiu-se intensamente se haveria um direito subjetivo à observância do dever de proteção  
ou, em outros termos, se haveria um direito fundamental à proteção. A Corte Constitucional aca
bou por reconhecer esse direito, enfatizando que a não observância de um dever proteção corres
ponde a uma lesão do direito fundamental previsto no art. 2, II, da Lei Fundamental. [...]”.

Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão integral dos postulados garantistas 22, o 
Estado também deve levar em conta que, na aplicação dos direitos fundamentais  (individuais e 
sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência e segurança, evitando-se 
a impunidade. 

5. Os sistemas processuais penais e suas divisões.
Até para manter a originalidade e ressaltar  a dialeticidade do tema,  rogamos  vênia  para 

reportar  a  excerto  de  texto  de  nossa  autoria  em  que,  noutra  oportunidade  23,  igualmente  já 
enfrentamos a discussão atinente aos  sistemas penais. E não há como deixar de enfrentá-la aqui 
novamente, porque se traduz como premissa inalienável na discussão do tema.

Com efeito, temos que numa das mais sérias (porque, para quem a lê, verifica claramente 
que foi objeto de pesquisa profunda e despida de preconceitos), foi Mauro Fonseca Andrade quem 
bem apanhou  (e  cientificamente  demonstrou,  com análise  amiúde  da  origem e  diferenças  dos 
sistemas) o tema sob exame. 

Em síntese, e sem fazer uma análise exauriente,  pode-se dizer que o  sistema inquisitivo 
caracteriza-se por haver concentração numa mesma pessoa as funções de acusação e julgamento. 
Nas palavras de Andrade, ao que se adere, o  sistema inquisitivo  está formado por dois elementos 
fixos, que são o princípio inquisitivo e a circunstância de que a abertura do processo poderá ocorrer 
tanto  mediante  o  oferecimento  de  uma  acusação  como  de  ofício.  Surgiu  como  forma  de 
salvaguardar  os  interesses  de  persecução do poder  central.  Sua  prevalência  ocorreu  nas  Idades 
Média (especialmente) e Moderna, cuja início de sua derrocada se deu exatamente com a Revolução 
Francesa24. 

Já o sistema acusatório, pondera ele, funda-se na existência de vários sujeitos processuais, 
tendo  eles  funções  distintas  de  acusação,  defesa  e  julgamento,  sendo  certo  que  a  função 
investigativa só não pode ser atribuída ao julgador. Na mesma linha, inclusive, já enfatizamos junto 
com Pacelli de Oliveira, ao pontuarmos que “o Poder Judiciário, em um sistema processual penal  
acusatório, isto é, em um sistema no qual as funções de acusar (daí acusatório) e de julgar são  
atribuídas a órgãos distintos, não tem poderes investigatórios” 25. 

É dizer: a função de apuração preliminar fica a cargo de um órgão distinto do julgador. Um 
destaque de extrema relevância, pouco trazida pela grande maioria dos doutrinadores: o “sistema 
acusatório se caracteriza por contar com dois elementos fixos, que são: o princípio acusatório e o  
fato de que somente o oferecimento da acusação é que permite o início de seu processo. Os demais  
elementos invocados pela doutrina (p. ex., os princípios da oralidade, contraditório, publicidade e  

22  E não naquele viés que denominamos de Garantismo Hiperbólico Monocular, muito difundido (mas não com essa 
expressão, que é nossa) no Brasil (equivocadamente, em nosso sentir, talvez pela simples reprodução acrítica do que 
já dito por alguns doutrinadores).

23 FISCHER, Douglas. Investigação criminal pelo Ministério Público: sua determinação pela Constituição brasileira  
como garantia do investigado e da sociedade. In: CUNHA, Rogério Sanches; TAQUES, Pedro; GOMES, Luiz Flávio 
(orgs). Limites Constitucionais da Investigação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
24  ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas Processuais Penais e seus Princípios Reitores. Curitiba: Juruá, 2008, p. 466.
25  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua  

Jurisprudência. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 18.
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igualdade de armas) são elementos variáves desse sistema [...]” 26. 
Em complemento, assevera ainda Mauro Fonseca Andrade que o país que adotar o sistema 

acusatório  não  necessita,  obrigatoriamente,  conferir  a  responsabilidade  ou  presidência  da 
investigação  criminal  ao  acusador,  concluindo  que  “o  princípio  ou  regra  de  que  quem acusa  
investiga se constitui em um elemento variável do sistema acusatório” 27. Noutras palavras, não há 
nenhum  óbice  de  que  exista  a  coincidência  e  concentração  na  mesma  figura  dos  poderes  de 
investigação e de acusação. A  contrario sensu,  esta circunstância  de aglutinação de papéis não 
importará em qualquer desvirtualmento do sistema acusatório.

Já  no  âmbito  do  sistema misto,  o  processo  (lato  sensu)  é  dividido  em duas  fases.  Na 
primeira, preambular,  normalmente  é conferida ao que se denomina de juizado de instrução. Na 
segunda, há o desenvolvimento propriamente dito do processo. A questão de relevo em relação ao 
sistema misto é – exatamente pelo termo que o denomina - que adota um elemento fixo do sistema 
acusatório e outro do sistema inquisitivo.

Em  nossa  compreensão  –  já  adiantamos  -,  frente  a  um  ordenamento  constitucional 
marcadamente Social e Democrático de Direito (vide nossas considerações prefaciais), o sistema 
que melhor se enquadra aos seus princípios é o acusatório, que, como dito, será objeto de análise 
para saber se rege (ou não) o sistema vigente atualmente.

6. O ordenamento constitucional brasileiro de 1988 e os princípios norteadores do siste
ma acusatório. 

Desde já deixamos expresso e claro que, segundo nossa leitura, não há previsão expressa na 
Constituição  Federal  de  1988  de  que  o  sistema  adotado  no  Brasil  seria  o  acusatório.  Mas  tal 
circunstância não impede que, a partir da compreensão (aberta e sistêmica) dos princípios, regras e 
valores insertos na Carta dirigente, possa ser extraída conclusão que o nosso sistema se pauta pelo 
princípio acusatório. 

Com  efeito,  nos  termos  do  art.  129,  I,  CF,  compete  ao  Ministério  Público  promover, 
privativamente,  a  ação  penal  pública.  Portanto,  o  titular  da  ação  penal  (ressalvado  os  casos 
específicos),  de  regra,  é  o  parquet.  E a  função  de  julgar  pertence  ao  Judiciário,  observado  o 
princípio (fundamental) do juiz natural. 

7.  A estrutura do sistema acusatório reconhecida pelo PL 156.
De acordo com o disposto no art. 1º do PL 156, "o processo penal reger-se-á, em todo o ter

ritório nacional, por este Código, bem como pelos princípios fundamentais constitucionais e pelas  
normas previstas em tratados e convenções internacionais dos quais seja parte da República Fede
rativa do Brasil".

Portanto, nos parece certo que, pelas expressas remissões (embora desnecessárias para fins 
de hermenêutica), houve a adoção de um sistema com feições acusatórias, que é aquele pelo qual se 
pauta o regime constitucional brasileiro. E tal rasgo típico exsurge exatamente da combinação das 
premissas fixadas no item anterior com o disposto no art. 4º do mesmo PL 156, ao dispor que "o 
processo penal terá estrutura acusatória, nos limites definidos neste Código, vedada a iniciativa  
do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória de órgão de acusação".

8.  Análise dos principais preceitos insertos no PL 156 atinentes a um modelo acusató
rio.

8.1. Os  poderes  investigatórios do Ministério Público. De início, já vamos pontuar uma 
26  ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas Processuais Penais e seus Princípios Reitores. Curitiba: Juruá, 2008, p. 466.
27  Op. cit., p. 123.
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grave omissão do PL 156: se há pretensão de que o sistema seja pautado por (pelo menos) uma es
trutura acusatória, não se poderia ter olvidado de constar expressamente que o Ministério Público 
(como titular da ação penal pública), e gestor da prova processual, possui(como reconhece a Consti
tuição, e na sequência veremos) os denominamos poderes investigatórios. 

Definitivamente, há um vezo em certos segmentos da doutrina (provavelmente por concep
ções ideológicas) de querer estipular algumas regras não de acordo com o ordenamento constitucio
nal, mas de acordo com suas compreensões e vontades. É que, vê-se aos montes, propalações da ne
cessidade de que haja a instauração de um sistema verdadeiramente (o que seria isto, aliás?) acusa
tório, mas com cortes de algumas das principais consequências que subjaz da adoção de um modelo 
desta natureza.

Não há como deixar de repristinar - e na exata disposição do original de nossa autoria  - con
siderações que traçamos noutra oportunidade acerca (para nós, indubitável, e independentemente do 
novo CPP que se busca com o PL 156) da certeza de que a Constituição Federal confere amplos po
deres investigatórios ao titular da ação penal pública.

Em primeiro momento, é importante se referir que, segundo visualizamos, é Bruno 
Calabrich quem traz uma das melhores abordagens acerca do tema atinente à 
investigação criminal pelo Ministério Público 28. A referência a sua obra é essencial, pela 
excelência das abordagens lá constantes. Analisando comparativamente alguns 
ordenamentos jurídicos (todos democráticos) mais relevantes do Direito Comparado, 
salienta que: a) na Itália, desde 1989 abandonaram-se os juizados de instrução, cabendo 
ao Poder Judiciário apenas a supervisão da legalidade da investigação e de tomada de 
decisões jurisdicionais. O Ministério Público é considerado o verdadeiro responsável pela 
investigação, que delega para a polícia a realização dos atos; b) na Alemanha, o 
Ministério Público é o encarregado das investigações, sendo que seus poderes conferem 
a possibilidade de realização de buscas domiciliares e interceptações telefônicas (estas 
apenas em situações de urgência), necessitando de ulterior convalidação pelo Poder 
Judiciário no prazo de 3 dias; c) em Portugal, compete ao Ministério Público a direção do 
inquérito, sendo que à polícia se atribui as funções de coadjuvá-lo na atividade. Também 
a prática de atos de investigação pela polícia decorre de delegação do Ministério Público 
(artigo 270 do CPP) 29; d) no Chile, há expressa disposição no art. 3º do CPP no sentido 
de que o Ministério Público dirigirá de forma exclusiva a investigação dos fatos 
constitutivos do delito, os que determinarem a participação punível e os que possam 
caracterizar a inocência do imputado, na forma prevista pela Constituição e pela lei;  e) Na 
França, igualmente é o Ministério Público quem dirige (e diretamente) toda a investigação, 
inclusive no que se refere às prisões cautelares; f) Já nos Estados Unidos, embora com 
características diversas em três “escalonamentos”, o Ministério Público atua nas três 
fases em que se divide o processo penal: investigatória, judicialização e judicial 
propriamente dita. 

E dizemos nós, em complemento, com exemplo bem atual: baseado nas regras 
chilenas, basta visualizarmos o atual Código de Processo Penal do Panamá (país que 

28  CALABRICH, Bruno. Investigação Criminal pelo Ministério Público – fundamentos e limites constitucionais. São 
Paulo: RT, 2008, p. 74 e seguintes.

29  Como destaca Mauro Andrade,  “Portugal e Itália também optaram por adotar esse mesmo modelo de processo,  
que bem pode ser denominado de  sistema acusatório  contemporâneo”. Mais adiante, destaca, com propriedade, 
que “a maioria dos autores [...] se fixa somente na maneira como foi estruturado o  sistema acusatório clássico,  
abandonando  a  análise  dos  elementos  do  sistema  contemporâneo”.  ANDRADE,  Mauro  Fonseca.  Sistemas 
Processuais Penais e seus Princípios Reitores. Curitiba: Juruá, 2008, p. 49 e 111, respectivamente.
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apenas inicia seus passos na estruturação de um sistema acusatório, cujas regras 
entrarão em vigor em parte do território nacional em 02.09.2011 - e depois 
escalonadamente em demais províncias) reconhece no art. 68 que "corresponde al 
Ministerio Público perseguir los delitos, ejerciendo las acciones derivadas de ellos ante los 
juzgados y tribunales en que actúen. Para el ejercicio de la persecución penal, el 
Ministerio Público dirige la investigación de los delitos, practicando u ordenando la 
ejecución de las diligencias útiles para determinar la existencia del ilícito y los 
responsables. La acción penal se ejerce ante los tribunales competentes, de 
conformidad con las disposiciones de este Código y de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público".

No Brasil, repise-se, há defesa por alguns da necessidade da adoção de várias 
regras que delineam o sistema acusatório, mas que não seria possível o reconhecimento 
do poder investigatório porque não abarcado pelo sistema constitucional. De fato, por uma 
leitura (com o devido perdão pela expressão) caolha da Constituição (com lentes 
descalibradas por conta de um viés ideológico), talvez outra conclusão não possa ser 
extraída da Carta Política brasileira.

Contudo,  e,  com  a  devida  venia  do  leitor, reportando-se  novamente  ao  texto  de  nossa 
autoria, consoante preconizado no art. 129, I da Constituição Brasileira, se é função institucional do 
Ministério  Público promover,  privativamente,  a ação penal  pública,  na forma da lei,  abrindo-se 
exceção (em casos de ações penais públicas) unicamente à coadjuvação complementar quando haja 
inércia ministerial (art. 5º, LIX, Constituição Federal), não se pode pensar em negar a existência (no 
ordenamento constitucional) de tal atribuição. 

Além disso, o inciso IX do art. 129 da Constituição assenta também que poderá o parquet 
“exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade [...]”. 

Portanto,  parece-nos  indubitável  que  referidas  disposições  expressas,  e  também 
considerando que é vedado ao Poder Judiciário realizar qualquer ato investigatório, firmam que o 
modelo processual penal adotado no Brasil (constitucionalmente) é amparado num ideal acusatório 
30. 

Se é certo que o Código de Processo Penal vigente no Brasil atualmente reclama sua devida 
atualização em inúmeros tópicos e conformação ao novel ordenamento constitucional, mais hialino 
é que o PL 156 mostrou-se (pelo menos) ausente de firmeza em reconhecer aquele que é um dos 
pilares do sistema acusatório. 

O que nos causa estranheza (ou talvez não...) é que muitos doutrinadores defendem que o 
sistema vigente seria o misto (baseado simplesmente – e até simploriamente em algumas situações  
– que a investigação estaria afeta à Polícia com nuances que regem o sistema inquisitivo, como  
sigilo de alguns procedimentos) é não compreender (ou não querer compreender) o que dispõem as 
normas (não os  textos, mormente isolados) da Constituição interpretadas harmonicamente. Há se 
relembrar:  numa  Constituição  democrática  e  social,  há  um  viés  prospectivo  para  o  futuro, 
diferentemente  da  (então  vigente)  Constituição  anterior,  marcadamente  individualista  e  com 
caracteres antidemocráticos. Mais: num sistema misto, a investigação é conduzida por alguém que é 
dotado de Jurisdição (o que – à evidência – não é a realidade brasileira).

Prosseguindo na repristinação de nossos argumentos 31, destacamos uma vez mais que, para 

30  CALABRICH, Bruno. Investigação Criminal pelo Ministério Público – fundamentos e limites constitucionais. São 
Paulo: RT, 2008,  p. 85.

31  FISCHER, Douglas. Investigação criminal pelo Ministério Público: sua determinação pela Constituição brasileira  
como garantia do investigado e da sociedade. In: CUNHA, Rogério Sanches; TAQUES,  Pedro; GOMES, Luiz 
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defender a impossibilidade de realização de atos investigatórios, muitos (sobretudo os idealizadores 
de mudanças) invocam ainda o inciso IV do § 1º do artigo 144 da Constituição Brasileira, cujo 
conteúdo é o seguinte: “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade  
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do  
patrimônio, através dos seguintes órgãos: I – polícia federal; II – polícia rodoviária federal; III –  
polícia  ferroviária  federal;  IV –  polícias  civis;  V  –  polícias  militares  e  corpos  de  bombeiros  
militares. § 1º. A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido  
pela  União e  estruturado em carreira,  destina-se  a:  [...]  IV – exercer,  com exclusividade,  as  
funções de polícia judiciária da União”.

A questão a ser enfocada no momento é se por uma interpretação tópico-
sistemática, seria razoável e factível extrair deste (isolado) dispositivo que a atribuição 
investigatória (lato sensu) seria exclusiva da Polícia, afastando-se de tal atividade o 
Ministério Público. 

Parece-nos que não.
Por intermédio da norma retromencionada, o que se confere com exclusividade à 

polícia federal (identicamente à polícia civil, dentro de suas atribuições) é o exercício das 
funções de polícia judiciária (que nada mais é do que a função de auxiliar o Poder 
Judiciário na consecução de seus fins), mas não de exclusividade para investigação 
criminal. Funções de polícia judiciária são diversas de atribuições investigatórias. Não só 
pela compreensão sistêmica do ordenamento - que se vem defendendo insistentemente -, 
como também, complementarmente, da própria leitura da Constituição, que, no § 4º do 
mesmo art. 144, estipula claramente a diferenciação entre ambas. Aliás, fosse exclusiva a 
investigação criminal da Polícia, não se poderia sustentar as atividades investigatórias 
realizadas por diversos outros órgãos, como é o caso – apenas exemplificativamente - da 
Receita Federal do Brasil 32, do Banco Central do Brasil e das próprias Comissões 
Parlamentares de Inquérito – CPI´s (art. 58, § 3º, CF/88) 33.

Efetivamente, “quando o Ministério Público investiga, não está ele usurpando função da  
polícia judiciária, por estar em atividade própria direcionada à formação de sua  opinio delicti,  
posto ser sua principal função na seara criminal promover a ação penal pública” 34.

Não só. Se o Ministério Público brasileiro é uma instituição permanente e essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses individuais e indisponíveis, não há como deixar de 
reconhecer que desse e de outros dispositivos constitucionais decorrem expressas 
atribuições para o desempenho de seu mister fundamental, como é o caso – 
exemplificativamente – do inciso VI do art. 129, que estabelece que também ser função 
institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos 
(aí compreendidos não só os relacionados a matéria civil), requisitando informações e 

Flávio (orgs). Limites Constitucionais da Investigação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
32  Lei nº 11.457, de 16.03.2007 (especialmente arts. 1º e 2º).
33  Neste mesmo sentido, ANDRADE,  Mauro Fonseca. Ministério Público e sua Investigação Criminal. 2. ed. revista 

e atualizada. Curitiba: Juruá, 2006.
34

 COGAN, José Damião Pinheiro Machado. Do Poder Investigatório do Ministério Público no  
Brasil  e  no  mundo.  In:  http:  //  www.apmp.com.br/juridico/artigos/docs/2004/09-
21_josedamiaopinheiromachadocogan.doc.
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documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva 35. 
Aqui, uma bipartição em argumentos complementares. 
Em primeiro plano, há se atentar que, da conjugação dos incisos VI e IX do art. 129 

da CF/88, há disposição na Lei Complementar nº 75/93 (Lei do Ministério Público da 
União), especificamente em seu art. 8º, assentando, dentre outros, que poderá o parquet 
requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração 
Pública direta ou indireta (inciso II), requisitar informações e documentos a entidades 
privadas (inciso IV), “realizar inspeções e diligências investigatórias” (inciso V), expedir 
notificações e intimações essenciais aos procedimentos e inquéritos que instaurar (inciso 
VII) e ter acesso a quaisquer bancos de dados de caráter público ou relativo a serviço de 
relevância pública (inciso VIII). Já na Lei nº 8.625 (Lei do Ministério Público Estadual), 
tem-se no art. 26 que o Ministério Público, no exercício de suas funções (ínsitas às suas 
atividades, inciso IX do art. 129 da CF), poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas 
e procedimentos administrativos, garantindo-se-lhe, dentre outros poderes, a requisição 
de informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e 
municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou 
fundacional, de quaisquer Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como promover inspeções e diligências investigatórias junto às 
autoridades retromencionadas.

Segundo defende Mauro Fonseca Andrade – corretamente, em nosso sentir –, o disposto no 
inciso IX do art. 129 da CF serve “como um porta não só para a legalização, mas também para a  
constitucionalização  da  legitimidade  investigatória  do  acusador  público”  36.  O  autor  pátrio  é 
explícito ao afirmar a relevância do art. 127 da CF  para que se verifique a possibilidade, ou não, de 
investigação criminal pelo Ministério Público. Para ele, a busca da proteção dos bens jurídicos ali 
tutelados admitiria,  além do inquérito  civil,  a  investigação em outras  searas,  inclusive a  penal. 
Exemplifica  citando  as  possibilidades  –  previstas  anteriormente  à  Constituição  vigente  e 
“posteriormente  recepcionadas  pelas  leis  orgânicas  dos  Ministérios  Públicos  Estaduais  e  da  
União” – de o  parquet investigar  a  eventual  ocorrência  de falta  funcional  de seus membros e, 
também, da possibilidade de um membro do Ministério Público ser investigado pelo Procurador-
Geral de Justiça e não pela polícia judiciária.

Em segundo plano – e novamente são precisas as considerações de Calabrich 37-, 
toda investigação (na mais ampla acepção) tem a finalidade precípua de apurar fatos, que 
poderão ou não caracterizar ilícito penal. Há muito se defende que o conceito de ilicitude 
é unitário. Ou seja, como corretamente ponderado pelo Ministro do STF Joaquim Barbosa 
38, não existe uma diferença ontológica entre o ilícito administrativo, civil ou então o penal. 
Quem o faz é o legislador à luz dos valores constitucionais. Assim, parece-nos 
efetivamente acertada a conclusão de que “a investigação se legitima pelo fato 
investigado, e não pela ponderação subjetiva acerca de qual será a responsabilidade do 

35  CALABRICH, Bruno. Investigação Criminal pelo Ministério Público – fundamentos e limites constitucionais. São 
Paulo: RT, 2008, p. 111.

36  No mesmo sentido, BASTOS, Marcelo Lessa. A investigação nos crimes de ação penal de iniciativa pública: Papel  
do Ministério Público. Uma abordagem à luz do sistema acusatório e do garantismo . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004, p. 166.

37  Op. cit., p. 105.
38  Inquérito nº 1.968/DF, www.stf.gov.br.
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agente e qual a natureza da ação a ser eventualmente proposta”39.
Para  (tentar)  afastar  o  poder  investigatório,  também se diz  que conferir  tais  poderes  ao 

Ministério Público importaria em malferimento do princípio da paridade de armas. Quem o argui, 
venia concessa, efetivamente não compreende o que significa tal preceito, cometendo, novamente, 
grave equívoco. 

Num Estado Democrático de Direito, ao inocente-investigado nada melhor que o fato seja 
apurado em sua totalidade  e  de  forma mais  célere  possível  (eficiência),  especialmente  a  quem 
incumbe a defesa de tais primados (art.  127, CF). Além disso, não há se falar no procedimento 
investigatório em “vantagens” e “desvantagens” (paridade ou sua ausência). Se fosse válido esse 
argumento, enquanto não apurado o fato investigado, a desvantagem seria do interesse coletivo, 
violado  que  foi  pela  conduta  pendente  de  apuração.  O  que  não  se  pode  admitir  em  nossa 
compreensão é que, invocados  indevidamente os escólios  garantistas,  se pretenda – mesmo que 
inconscientemente – a primazia da impunidade. Já dissemos, o  garantismo penal  traduz em sua 
essência algumas imunidades em benefício do investigado, mas jamais propugnou um sistema que 
traga - mesmo que indiretamente - a im(p)unidade.

Aliás, novamente é preciso Mauro Andrade ao encetar que  “pratica-se uma distorção da  
realidade, fazendo-se todo um esforço para que a sociedade não seja entendida como vítima pela  
quebra da ordem social. O que se pretende é que a sociedade passe a ser vista como responsável  
pela quebra do princípio da igualdade – onde o próprio criminoso apareceria como o principal  
prejudicado por essa situação – e beneficiária imerecida de mais armas para atuar no processo  
penal” 40. Deste modo, em adendo, defende – ao que aderimos novamente – que o ideal pretendido é 
sempre o de uma paridade de armas  para mais,  nunca  para menos,  ou seja,  há se outorgar ou 
ampliar direitos a quem não os tem em vez de impedir que uma parte possa exercer os direitos que 
legalmente (sobretudo constitucionalmente) foram atribuídos, mesmo que de forma implícita (para 
quem assim pensa no que pertine ao poder investigatório do Ministério Público em face da Carta  
Magna de 1988).

De qualquer forma, se o escólio garantista é o fundante para aqueles que invocam a violação 
da  paridade  de  armas  como  forma  de  afastar  a  possibilidade  de  investigação  pelo  Ministério 
Público, uma vez mais se apresenta como essecial acorrer à fonte doutrinária. 

Segundo Ferrajoli, para que a questão se desenvolva lealmente e com paridadede armas, é 
necessária a perfeita igualdade das partes: em primeiro lugar, que a defesa esteja dotada da mesma 
capacidade e dos mesmos poderes da acusação. Em segundo lugar, que se admita seu papel de 
contraditor em todo momento e grau do procedimento e em relação com qualquer ato probatório 41 

42. Basta verificar que, para Ferrajoli, a quebra de paridade de armas decorria da presença de um juiz 

39  CALABRICH, Bruno. Investigação Criminal pelo Ministério Público – fundamentos e limites constitucionais. São 
Paulo: RT, 2008, p. 107.

40  ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas Processuais Penais e seus Princípios Reitores. Curitiba: Juruá, 2008, p. 175.
41  FERRAJOLI, Luigi.Derecho y razón.Teoria Del garantismo penal.4 ed. Madrid: Trotta, 2000, p. 614.
42 Exatamente por isso que temos como correto o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal no sentido 
de que “é direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente  
envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório  
realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao  
constituinte”, resguardando-se unicamente o acesso (momentâneo) a documentos que possam afastar a eficácia de 
investigações em curso ou por fazer.  (Habeas Corpus nº 88.190-4-RJ, Relator Ministro Cezar Peluso, 2ª Turma,  
unânime,  julgado em 29.08.2006,  publicado no  DJ  em 06.10.2006).  Também é  esse  o  entendimento  do  Superior 
Tribunal  de Justiça,  para quem é  “possível  o  acesso  de advogado constituído aos autos  de  inquérito  policial  em  
observância ao direito de informação do indiciado e ao Estatuto da Advocacia, ressalvando os documentos relativos a  
terceiras pessoas, os procedimentos investigatórios em curso e os que, por sua própria natureza, não dispensam o  
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instrutor no processo formal, ocupando lugar na instrução sumária, e da exclusão de um defensor 
inclusive na fase de apuração dos fatos (como era na tradição inquisitiva) 43.

Deste modo, parece-nos hialino que decorre da Constituição - e da legislação que 
a complementa - que é ínsita à atividade precípua do Ministério Público a realização 
também de atos de investigação, porque coerente e consentânea com as suas funções 
essenciais, sem que decorra qualquer malferimento aos princípios atinentes às garantias 
fundamentais dos cidadãos-investigados. Em verdade, no âmbito do ordenamento jurídico 
pátrio, o que é exclusivo da autoridade policial é a condução e presidência de inquérito 
policial. Mas – fácil ver, salvo para os que “não querem ver”, quiçá, repetimos, por razões 
ideológicas, de conveniência ou até corporativistas, dentre outras 44 – inquérito policial é 
apenas um dos meios existentes para a apuração (investigação) de fatos criminosos. 

Portanto, e diversamente do ordenamento Português (por exemplo) e à luz da 
Constituição Federal vigente, o que não pode é o Ministério Público dirigir ou presidir o 
inquérito policial 45 46, esse sim meio de investigação (dentre tantos outros existentes) de 
atribuição exclusiva da polícia (embora caiba ao parquet o exercício do controle externo 
da atividade policial – art. 129, VII, CF/88). 

Em nossa compreensão, sem qualquer pretensão de gerar uma interpretação que 
culmine com a sobreposição ou afastamento dos importantes meios de investigações 
exclusivos da autoridade policial, a possibilidade de o Ministério Público investigar em 
determinadas situações (o que confere um grau de excepcionalidade) deve ser 
visualizada como uma garantia da sociedade e do próprio investigado 47. 

Segundo pensamos, à luz do ordenamento jurídico constitucional (especialmente 
em face do disposto no art. 127 da CF), o Ministério Público não é um acusador 
sistemático. Quando a Carta Maior lhe atribui expressamente o dever de proteger a ordem 
jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis48, impôs-
lhe o ônus de, em promovendo atos de investigação ou ajuizando ação penal, respeitar os 
direitos fundamentais dos cidadãos. Aliás, como já destacado anteriormente, foi 
exatamente isso que disse Luigi Ferrajoli ao ser indagado se, frente aos pilares 

sigilo, sob pena de ineficácia da diligência investigatória” (Habeas Corpus nº 65.303-PR, 5ª Turma, unânime, julgado 
em 20.05.2008).
43  FERRAJOLI, Luigi.Derecho y razón.Teoria Del garantismo penal.4 ed. Madrid: Trotta, 2000, p. 615.
44  A propósito e exemplificativamente, veja-se nota 68 da obra de Bruno Calabrich, p. 122.
45 “[...] A interpretação sistêmica da Constituição e a aplicação dos poderes implícitos do MP conduzem à preservação 
dos poderes investigatórios deste Órgão. [...] A vedação dirigida ao Ministério Público é quanto a presidir e realizar  
inquérito policial. Precedente do STF. [...] Ordem denegada.”  (Habeas Corpus nº 36.274-MA, Superior Tribunal de  
Justiça, Relator Ministro Gilson Dipp, 5ª Turma, julgado em 08.03.2005, publicado no DJ em 28.03.2005).
46 Confira-se também FREIRE, Paula Roberta Pereira. Do poder investigatório do Ministério Público. Contradições do  
RHC 81.326-DF,  disponível  em  http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11207,  p.  21.  Acesso  em:  07  outubro 
2008.

47
 Assim, temos como corretas as ponderações de José Damião Pinheiro Machado Cogan no 

sentido de que “o poder de investigar também implica no resguardo do direito dos réus”. COGAN, 
José Damião Pinheiro Machado.  Do Poder Investigatório do Ministério Público no Brasil e no  
mundo.  In:  http://www.apmp.com.br/juridico/artigos/docs/2004/09-
21_josedamiaopinheiromachadocogan.doc.

48 Confira-se também FREIRE, Paula Roberta Pereira. Do poder investigatório do Ministério Público. Contradições do  
RHC 81.326-DF, disponível em  http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11207, p. 12 e 15. Acesso em: 07 outubro 
2008.
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garantistas, estaria o Ministério Público impedido de investigar. Esta também foi a 
percepção do Ministro Carlos Britto ao assentar que “o Ministério Público defende toda a 
ordem jurídica, não só a lei; por exemplo, vela pela impessoalidade, pelo princípio da 
publicidade, pelo princípio da moralidade, pelo princípio da eficiência, não só pelo 
princípio da legalidade. Então, melhor seria chamar o Ministério Público de custos iuris ou 
júris. Ele é um defensor, custodiador de toda a ordem jurídica”49.

Até o presente momento (junho de 2011),  não existe  posicionamento  definitivo da atual 
composição plenária do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade ou não de o Ministério 
Público realizar  atos investigatórios. Mas calhar referir que, no ano de 2005, no julgamento do 
Inquérito  nº  1.957-PR  (Relator  Ministro  Carlos  Velloso,  publicado  no  DJ  em  11.11.2005),  o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que“a instauração de inquérito  
policial não é imprescindível à propositura da ação penal pública, podendo o Ministério Público  
valer-se de outros elementos de prova para formar sua convicção”  e que  “não há impedimento  
para que o agente do Ministério Público efetue a colheita de determinados depoimentos, quando,  
tendo  conhecimento  fático  do  indício  de  autoria  e  da  materialidade  do  crime,  tiver  notícia,  
diretamente, de algum fato que mrecesse ser elucidado” (grifos nossos).

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  reconhecido  que  o  Ministério  Público  "possui  a 
prerrogativa  de  requerer  ao  Juízo  as  providências  que  considerar  necessárias  no  curso  do  
inquérito, bem como de colher depoimentos por conta própria, tendo em vista a previsão contida  
no artigo 129, incisos VI, VII, VIII e IX, da Constituição Federal, bem como o disposto nos incisos  
I,  II,  IV,  V  e  VII  e  §  2º  do  artigo  8º  da  Lei  Complementar  75/1993  e  no  artigo  26  da  Lei  
8.625/1993." (Habeas Corpus nº 148.255 – DF, 5ª Turma, unânime, Relator Ministro Jorge Mussi,  
julgado em 17.02.2011, publicado no DJ em 25.04.2011). 

E também recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal - por composição fracionária - 
que uma "[...]  denúncia pode ser fundamentada em peças de informação obtidas pelo órgão do  
MPF sem a necessidade do prévio inquérito policial, como já previa o Código de Processo Penal.  
Não há óbice a que o Ministério Público requisite esclarecimentos ou diligencie diretamente a  
obtenção  da  prova  de  modo  a  formar  seu  convencimento  a  respeito  de  determinado  fato,  
aperfeiçoando a persecução penal,  mormente em casos graves como o presente que envolvem a  
presença de policiais civis e militares na prática de crimes graves como o tráfico de substância  
entorpecente e a associação para fins de tráfico", assentando ainda que "é  perfeitamente possível  
que o órgão do Ministério Público promova a colheita de determinados elementos de prova que  
demonstrem a existência da autoria e da materialidade de determinado delito, ainda que a título  
excepcional, como é a hipótese do caso em tela", e que "[...] tal conclusão não significa retirar da  
Polícia Judiciária as atribuições previstas constitucionalmente, mas apenas harmonizar as normas  
constitucionais (arts. 129 e 144) de modo a compatibilizá-las para permitir não apenas a correta e  
regular apuração dos fatos supostamente delituosos, mas também a formação da opinio delicti." A 
arrematou ponderando - corretamente - que "há princípio basilar da hermenêutica constitucional, a  
saber, o dos “poderes implícitos”, segundo o qual, quando a Constituição Federal concede os fins,  
dá os meios. Se a atividade fim – promoção da ação penal pública – foi outorgada ao parquet em  
foro de privatividade, não se concebe como não lhe oportunizar a colheita de prova para tanto, já  
que o CPP autoriza que “peças de informação” embasem a denúncia" (Recurso Extraordinário n.  

49  Habeas Corpus nº 87.926-8-SP, Relator Ministro Cezar Peluso, Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgado em 
20.02.2008, disponível em www.stf.gov.br. Acesso em: 06 outubro 2008.
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99.363/SC, Relatora Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, unânime, julgado em 1º.12.2009, publicado  
no DJ em 19.02.2010)

Do que se vê, até o momento, a jurisprudência pátria vem caminhando (positivamente) pelo 
reconhecimento da possibilidade de o Ministério Público realizar atos de investigação.

E não poderia ser diferente, pois se realmente se almeja a defesa de um sistema ancorado em 
ideiais acusatórios, este caminho é inafastável.

Por fim, cumpre destacar que Ferrajoli defende abertamente que, muitas vezes, é evidente 
que as investigações da polícia devem ser efetuadas em segredo, sob a direção da acusação pública. 
Mas isto significa apenas (e nada além) que não devem as provas ser realizadas pelo juiz 50. É o que 
deflui do oitavo princípio fundamento, retrorreferido: princípio acusatório, ou separação do juiz e 
da acusação.

Mister referir que, em palestra proferida no ano de 2007 em Porto Alegre/RS/Brasil, quando 
indagado sobre os poderes investigatórios do Ministério Público, Ferrajoli foi expresso (e textual) 
no sentido de que entendia não existir  “contradições entre o papel de investigação, de defesa da  
segurança e o papel garantista em relação aos direitos. No sentido em que somente a aplicação das  
garantias processuais, somente os vínculos garantistas impostos também ao Ministério Público e à  
Polícia,  que  a  meu  ver  deveria  depender  do  Ministério  Público, não  somente  no  plano  
constitucional,  mas  no  plano  de  investigação.  Somente  o  respeito  às  garantias  de  defesa,  de  
garantias processuais, muito rígidas, as provas, as contraprovas, podem assegurar a verificação da  
verdade, uma verificação plausível, da verdade, e das funções de segurança. Porque a segurança  
depende da aplicação da eficiência e, esta, por sua vez, existe e é válida quando possui condições  
de verificar a verdade processual. A ausência de garantias, a violação das garantias, priva no  
âmbito jurisdicional também as funções de segurança. Não existe nenhuma capacidade dissuasória  
no direito penal que, na falta de garantias, condene inocentes, não garante de fato, a verificação  
da verdade. Existe um vínculo muito próximo entre os limites das garantias, da segurança e as  
garantias de liberdade” 51.

Trilhando os mesmos caminhos de Carlos Bernal Pulido52, o raciocínio jurídico que defende 
o afastamento da possibilidade de investigação criminal pelo Ministério Público, restringindo a ação 
Estatal (quando a própria Constituição não restringe, como se viu, pois não há se fazer uma leitura 
isolada, textual e reducionista do art. 144 da CF), feriria, certamente e pelo menos, a idoneidade, na 
medida em que protegeria isoladamente (de maneira supervalorizada individualmente) interesses 
únicos do investigado, sem que se favoreça minimamente a proteção dos interesses gerais e sociais,  
atinentes na devida apuração dos fatos (que deve ser realizada, repita-se, sem violação dos direitos  
fundamentais dos investigados).

8.2. O acesso do investigado às provas produzidas. De acordo com o disposto no art. 11 
do PL 156, "é garantido ao investigado e ao seu defensor acesso a todo material já produzido na  
investigação criminal, salvo no que concerne, estritamente, às diligências em andamento".

A proposta se coaduna não só com o preceito constitucional (corretamente interpretado) da 
ampla defesa (art. 5º, LV, CF), como da própria disposição do art. 3º do mesmo PL 156 ("todo pro
cesso penal realizar-se-á sob o contraditório e a ampla defesa, garantida a efetiva manifestação do  

50 FERRAJOLI, Luigi.  Derecho y razón.Teoria Del garantismo penal.4 ed.  Madrid: Trotta, 2000, p. 621. No mesmo 
sentido, confira-se MAURO DE ANDRADE FONSECA, Ministério Público e sua Investigação Criminal. 2. ed. revista 
e atualizada. Curitiba: Juruá, 2006,  p. 116.
51  Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, 2007, tradução de Sandra Dall

´Onder.
52  El Derecho de los Derechos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 126, 139/140.
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defensor técnico em todas as fases procedimentais"). 
É importante sobremaneira assentar que há diferenças fundamentais entre o princípio da am

pla defesa (do que aqui se fala) com o do contraditório (possibilidade franqueada às partes em con
traditar os argumentos e provas trazidas pela que se apresenta em pólo adverso). 

Realmente, num sistema que se queira com feições acusatórias, é fundamental que, em face 
de toda a prova já produzida (mesmo que em sede de investigação criminal - e a lei, nesta parte, ar
gutamente fala em "fases procedimentais", não se restringindo ao processo e a inquéritos penais), o 
investigado tenha acesso a elas exatamente para que possa estabelecer a estratégia de defesa. Não 
pode a defesa ser surpreendida por provas que tenham sido escondidas e só apresentadas (se pre
viamente conhecidas, por evidente) na discussão do feito em sede judicial. O conhecimento deve ser 
possibilitado,  com a ressalva (lógica) de que todas aquelas provas que eventualmente possam ser 
prejudicadas na sua apuração não podem ser disponibilizadas imediatamente. Superado este óbice, 
nenhum empeço se verifica.

O tema não é novo e já fora objeto inclusive da Súmula Vinculante nº 14, do STF: "É direito 
do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já docu
mentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciá
ria, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 

Não custa destacar -  venia concessa -  a timidez do STF ao editar este comando sumulado, 
pois deveria ter reconhecido que o acesso do defensor deve ser garantido não só em procedimentos 
investigatórios realizados por órgãos com competência de polícia judiciária,  mas - dizemos nós - 
em quaisquer procedimentos de cunho investigatório.

 
8.3. O juiz de garantias. Não se pode deixar de registrar que - smj - uma das mais impor

tantes inovações trazidas pelo PL 156 está no seu art. 15, ao dispor que "o juiz de garantias é res
ponsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos indi
viduais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário", competindo-
lhe especialmente (portanto, não há uma restrição) as funções enumeradas nos incisos I a XV:

I – receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do art. 5º da Cons
tituição da República;

II – receber o auto da prisão em flagrante, para efeito do disposto no art. 543;
III – zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzi

do a sua presença;
IV – ser informado da abertura de qualquer inquérito policial;
V – decidir sobre o pedido de prisão provisória ou outra medida cautelar;
VI – prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revo

gá-las;
VII – decidir sobre o pedido de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não 

repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa; 
VIII – prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em atenção às 

razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo único deste artigo;
IX – determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoá

vel para sua instauração ou prosseguimento;
X – requisitar documentos, laudos e informações da autoridade policial sobre o andamento 

da investigação; 
XII – decidir sobre os pedidos de:
a) interceptação telefônica ou do fluxo de comunicações em sistemas de informática e tele

mática;
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b) quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico;
c) busca e apreensão domiciliar;
d) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do

investigado.
XIII – julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia;
XIV – outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo.

Também se previu que "nas ações penais de competência originária, o procedimento nos  
tribunais obedecerá às disposições gerais previstas neste Código e no respectivo regimento interno,  
e, especialmente [...] I - as funções do juiz das garantias serão exercidas por membro do tribunal,  
escolhido na forma regimental, que ficará impedido de atuar no processo como relator".

Extrai-se da exposição de motivos do referido projeto que "para a consolidação de um mo
delo orientado pelo princípio acusatório, a instituição de um juiz de garantias, ou, na terminolo
gia escolhida, de um juiz das garantias, era de rigor. Impende salientar que o anteprojeto não se li
mitou a estabelecer um juiz de inquéritos, mero gestor da tramitação de inquéritos policiais. Foi,  
no ponto, muito além. O juiz das garantias será o responsável pelo exercício das funções jurisdicio
nais alusivas à tutela imediata e direta das inviolabilidades pessoais. A proteção da intimidade, da  
privacidade e da honra, assentada no texto constitucional, exige cuidadoso exame acerca da neces
sidade de medida cautelar autorizativa do tangenciamento de tais direitos individuais. O desloca
mento de um órgão da jurisdição com função exclusiva de execução dessa missão atende à duas es
tratégias bem definidas, a saber: a) a otimização da atuação jurisdicional criminal, inerente à es
pecialização na matéria e ao gerenciamento do respectivo processo operacional; e b) manter o dis
tanciamento do juiz do processo, responsável pela decisão de mérito, em relação aos elementos de  
convicção produzidos e dirigidos ao órgão da acusação" (grifos nossos).

A ideia do juiz de garantías é digna de registro, nos exatos fundamentos trazidos pelo excer
to das exposições de motivos, mas não pode perder de vista as premissas de que (e isto está expresso 
também nas motivações do projeto) "nas mais variadas concepções teóricas a respeito do Estado  
Democrático de Direito, o reconhecimento e a afirmação dos direitos fundamentais aparecem como  
um verdadeiro núcleo dogmático. O garantismo, quando consequente, surge como pauta mínima 
de tal modelo de Estado. De modo geral, o  processo judicial pretende viabilizar a aplicação de  
uma norma de Direito, necessária à solução de um conflito ou de uma forma qualquer de divergên
cia entre os jurisdicionados", tudo porque "e ainda ao nível principiológico, o anteprojeto explicita  
referenciais hermenêuticos contemporâneos, aqui e no direito comparado, traduzidos na proibição  
de excesso na aplicação do Direito Penal e do Direito Processual Penal, a ser compatibizado com 
a efetiva tutela penal dos direitos fundamentais. A positivação do aludido critério - da efetividade  
da proteção penal - de interpretação para o processo penal tem grande importância prática" (gri
fos nossos). 

Em síntese, vê-se que a pretensão é (corretamente) a busca da proteção com equilíbrio dos 
direitos fundamentais do investigado/processado e da efetiva tutela penal dos direitos fundamentais 
(interesses coletivos). É exatamente para descrever este equilíbrio que há algum tempo criamos a 
expressão garantismo penal integral 53.

53   O que é garantismo penal (integral) ?. In: CALABRICH, Bruno; PELELLA, Eduardo; FISCHER, Douglas. (Org.). 
Garantismo Penal  Integral  -  questões  penais  e  processuais,  criminalidade moderna  e  a  aplicação  do  modelo  
garantista  no  Brasil.  2  ed.  Salvador:  Jus  Podivm,  2009,  v.  1,  p.  25-50. Vide  também  FISCHER,  Douglas  . 
Garantismo Penal Integral  (e  não garantismo hiperbólico monocular). Revista do Núcleo Criminal da PRR 1ª 
Região - Brasília, v. Ano 2, p. 16-17, 2009.
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Prosseguindo no tópico, e apenas como exemplo comparativo, veja-se que no CPP do Chile 
(considerado um dos  mais avançados no âmbito da América Latina), dispõe-se que "el juez de ga
rantía llamado por la ley a conocer las gestiones a que de lugar el respectivo procedimiento se pro
nunciará sobre las autorizaciones judiciales previas que solicitar el ministerio público para reali
zar actuaciones que privaren, restringieren o perturbaren el ejercicio de derechos asegurados por  
la Constitución"  (artículo 70).  E, dentre tantas outras referências ao  juez de garantías,  o mesmo 
CPP prevê (artículo 9º) que  "toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un  
tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare,  
requerirá de autorización judicial previa. En consecuencia, cuando una diligencia de investigación  
pudiere producir alguno de tales efectos, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez  
de garantías".

A par da importante inovação, temos uma crítica que não pode deixar de ser feita. Mas antes 
precisamos reafirmar - malgrado desnecessário - que somos  absolutos e irrestritos  defensores de 
que as garantias fundamentais (todas: de investigados/processados e da coletividade) sejam protegi
das na ótima acepção (buscando-se uma expressão de Dworkin).

Cremos que o PL 156 pecou por uma omissão ao não estabelecer - desde já - uma exceção 
ao juiz de garantias para aquelas localidades (e não são poucas !) em que existe apenas um juiz na 
comarca. Em verdade, o tema (parece-nos) foi enfrentado pela comissão que apresentou o antepro
jeto, pois colhe-se das exposições de motivos (quando abordado o tema do juiz de garantias) que 
"[...] como ocorre em qualquer alteração na organização judiciária, os tribunais desempenharão  
um papel de fundamental importância na afirmação do juiz das garantias, especialmente no esta
belecimento de regras de substituição nas pequenas comarcas" (grifos nossos).

O mundo dos fatos e de suas possibilidades (a par dos jurídicos) não pode escapar à percep
ção do legislador. Em um país continental com milhares de comarcas, especialmente no âmbito da 
jurisdição estadual (a maior em números de juízes), teria sido fundamental (para não dizer impres
cindível) tivesse o anteprojeto previsto uma regra (excepcional, registre-se) para que, naquelas loca
lidades onde houver apenas um juiz, poderá ele exercer também as atribuições do juiz de garantias.

Não se pode olvidar que - e sempre foi (ou deveria ser) assim - qualquer juiz (de garantias  
ou do processo propriamente dito) tem a função constitucional de, em suas decisões, zelar  pela de
fesa dos direitos fundamentais (notadamente os individuais). Inclusive está disposto expressamente 
no anteprojeto que "ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no cur
so dos respectivos atos". Portanto, somente se necessário, poderá haver a restrição de direitos fun
damentais individuais mediante ato devidamente fundamentado (o que nada mais é do que, na práti
ca, a adoção do princípio da proporcionalidade 54). 

Aliás, sob esta perspectiva (de proteção dos direitos fundamentais), registramos que, pelo 
menos em nossa compreensão, o primeiro juiz (compreenda-se esta comparação!) do processo é o 
próprio titular da ação penal, que neste momento (e depois, acaso instaurada a persecução) também 
tem o dever constitucional de zelar pela preservação do equilíbrio dos direitos fundamentais envol
vidos no feito criminal, na medida em que - não custa realçar - não é ele um acusador sistemático,  
pois estabelece a própria Constituição Federal (art. 127) que "o Ministério Público é instituição  
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídi
ca, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". 

Refira-se, ainda, e na mesma linha, que constou expressamente do anteprojeto que "o Minis
tério Público é o titular da ação penal, incumbindo-lhe zelar, em qualquer instância e em todas as  
54  FISCHER, Douglas.  Garantismo penal integral (e não o garantismo hiperbólico monocular)  e o princípio da  
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fases da persecução penal, pela defesa da ordem jurídica e pela correta aplicação da lei". De outro 
bordo, não se esqueça - e se bem compreendida a extensão da previsão - que o "Ministério Público 
poderá apelar em favor do acusado". Vamos além: quando verificar a violação de um direito funda
mental individual de um réu processado, o Ministério Público deverá formular o recurso ou praticar 
qualquer ato em defesa das prerrogativas individuais.

8.4. A atividade e a capacidade probatória. Dispõe o art. 162 do PL 156 que "as provas se
rão propostas pelas partes", sendo que (parágrafo único) "será facultado ao juiz, antes de proferir  
a sentença, esclarecer dúvida sobre a prova produzida, observado o disposto no art. 4º".

Outro acerto no alvo do projeto. 
Mas é preciso ter enorme cuidado com o tema da gestão da prova. 
Já dissemos com Eugênio Pacelli de Oliveira, inclusive o relator do projeto, que  “se, do 

ponto de vista formal, a iniciativa probatória do juiz não se presta a desqualificar um sistema de  
natureza acusatória, de outro lado, do ponto de vista material, isto é, ao exame da situação concre
ta, uma autorização probatória sem contornos e sem controle poderia abrigar uma atuação judi
cial  substitutiva  das funções do Ministério Público, aproximando-a da atividade acusatória. [...]  
Entendemos que nosso modelo se pauta, de fato, pelo  princípio acusatório [...] com as seguintes  
características: a) a fase de investigação tem natureza administrativa, dela não participando o juiz,  
a não ser na tutela das liberdades públicas; b) a fase processual se inicia com a acusação, que,  
como regra, é pública, e, também como regra, obrigatória; c) eventuais interferências judiciais na  
fase de investigação não podem ser fundamentadas na proteção ao objeto da investigação. As cha
madas reservas da jurisdição (inviolabilidade do domicílio, das comunicações telefônicas e de da
dos, as prisões e demais medidas cautelares), configuram um juiz de garantias e não um juiz  de 
instrução. A tutela é das liberdades públicas e não da fase de investigação; d) o juiz deve ter inicia
tiva probatória, limitada à fase processual, vedada a substituição e a supressão dos ônus ministe
riais relativos à prova. Mais. Não há sistema processual algum que vede toda e qualquer iniciativa  
probatória ao juiz. Nem mesmo no chamado sistema de partes (adversary system) do direito esta
dunidense. Em primeiro lugar, porque, ali, a regra da inércia absoluta (função de arbitragem) do  
juiz está relacionada com a competência reservada ao Tribunal do Júri para o julgamento de deter
minadas infrações. Na competência de julgamento pelo juiz singular, não há vedação expressa à  
determinação de provas pelo juiz. Em segundo lugar, mesmo a gestão da prova ou o controle de le 
galidade dela, tal como ali realizado, não deixa de implicar, em certa medida, uma análise de seu  
conteúdo, o que poderia permitir uma atividade probatória negativa, mas de todo influente” 55.

Ainda: não se pode deixar de referir que a imparcialidade do julgador (fundamental para a 
manutenção da paridade de armas) deve ser vista como (e unicamente) um meio de impedir que o 
juízo adote uma postura  acusatória  no sentido de ele, sem qualquer iniciativa do titular da ação 
penal, atue de forma substitutiva na produção da prova que entenda deva ser feita.

Numa síntese, compreendemos haver vedação ao Juiz de iniciativa judicial de produção de pro
va na fase investigatória, mas não visualizamos qualquer incompatibilidade para que, inclusive de 
ofício, e sempre excepcionalmente, determine diligência probatória para o fim (único) de esclarecer 
dúvidas sobre a prova já produzida pelas partes.

8.5. O princípio da identidade física do juiz. Está expresso também no projeto que "o juiz  
que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, salvo se estiver convocado, licenciado, afasta
do por motivo independente da sua vontade, promovido ou aposentado, casos em que passará os  
55  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua  
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autos ao seu sucessor. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o sucessor que proferir a sentença,  
se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas".

Neste ponto, não há novidade na inclusão em legislação do princípio da identidade física do 
juiz, já presente no art. 399, § 2º, CPP, na redação conferida pela Lei nº 11.719/2008. De relevo, po
rém, foi o acerto em estabelecer a exceção ao princípio da identidade física do juiz, não presente 
(explicitamente) na redação atual.

Novamente pedimos venias para reproduzir conclusões firmadas junto com Eugênio Pacelli 
de Oliveira nos Comentários ao CPP, quando destacamos que "o dispositivo em voga não pode ser  
aplicado a ponto de gerar uma total imobilidade do sistema jurídico processual penal. O reconhe
cimento expresso do princípio da identidade física do juiz não importa que, necessariamente, o  
mesmo magistrado que coletou a prova deverá – e só ele – proferir a sentença. Não pode ser assim.  
O novel instituto precisa ser interpretado sistemicamente. É dizer: à falta de explicitação acerca de  
sua aplicação específica no âmbito do processo penal, por força do disposto no art. 3º, CPP, há de  
se invocar suplementarmente a regra do art. 132 do Código de Processo Civil: “Art. 132. O juiz, ti
tular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado,  
afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu su
cessor.” Nem poderia ser de forma diversa, pensamos. Aplicado de forma isolada, o disposto agora  
no § 2º do art. 399 do CPP poderia conduzir a absurdos, como, por exemplo, mesmo diante de réu  
preso, o processo ter de aguardar o retorno da fruição das (legais e constitucionais) férias do juiz  
que coletou a prova. Igualmente poderia gerar situações em que, concluída a instrução processual,  
restasse promovido ou aposentado o magistrado que coletou toda a prova, o que impossibilitaria  
seu substituto legal de analisar o processo. Invocando o dispositivo em voga, não faltarão vozes  
que sustentarão que a coleta deverá ser integralmente realizada novamente por novo juízo, reini
ciando-se o processo. Insiste-se: não é assim que se trata o princípio em tela. Aliás, em qualquer  
procedimento hermenêutico, a invocação isolada (mais ainda a  literal) de regra legal é um dos  
maiores equívocos procedimentais que se pode cometer nessa seara. Deve-se interpretar o novel  
princípio como sendo uma determinação não absoluta, relativizada quando, presentes os requisitos  
legais, restar impossível – diante do caso concreto – que o juízo que coletou as provas não possa,  
por absoluta impossibilidade, proferir a sentença" 56.

O ponto que se encontra omisso no atual CPP (e em relação ao qual não olvidou o PL 156,  
como retromencionado)  acabou sendo solucionado atualmente pela jurisprudência (e a conclusão 
não poderia ser outra, pensamos) no sentido de que "de acordo com o princípio da identidade física  
do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei nº  
11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a  
sentença no feito, nos termos do § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal. [...] Em razão da  
ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convoca
ção, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de  
sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo art. 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicado  
subsidiariamente o contido no art. 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos pas
sarão ao sucessor do magistrado (Precedentes STJ). [...] (Habeas Corpus nº 167.634 - DF, STJ, 5ª  
Turma,  unânime,  Relator  Ministro  Jorge  Mussi,  julgado  em 12.04.2011,  publicado  no  DJ  em  
09.05.2011)

8.6. Haveria incompatibilidade com o sistema acusatório o fato de o juiz proferir sen
tença com conteúdo diverso da opinião manifestada durante o processo pelo titular da ação 
56  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua  
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penal pública ?
O PL 156 prevê, ainda, a possibilidade de "o juiz proferir sentença condenatória, nos estri

tos limites da denúncia, ainda que o Ministério Público tenha opinião pela absolvição, não poden
do, porém, reconhecer qualquer agravante não alegada ou causa de aumento não imputada".

Não é de hoje que a discussão é trazida à balha, até porque, na redação atual do art. 385 do 
CPP, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Mi
nistério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhu
ma tenha sido alegada".

Vê-se que há divergência do conteúdo dos dispositivos, especialmente na parte final (que 
analisaremos na sequência). A pauta agora está em saber se é constitucional (e compatível com o 
sistema acusatório) o juiz proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha se 
manifestado, no curso do processo, pela absolvição.

Precisamos manter coerência com o que já defendemos noutra oportunidade, e aqui rogamos 
paciência ao leitor para nos reportarmos novamente às considerações traçadas juntamente com Eu
gênio Pacelli de Oliveira, quando pontuamos que "nunca é demais insistir: o nosso CPP não aco
lheu o antiquíssimo modelo do processo de disputa, de luta, no qual a pujança da atuação de uma  
das partes, inevitavelmente, implicará a sua vitória. Não cuida o processo penal de uma disputa  
entre direitos subjetivos ou interesses de partes, ao final do qual se afirma como titular deles (direi
tos ou interesses) o vencedor da demanda. Muito ao contrário, e já o dissemos em outras oportuni
dades, em trabalhos distintos, não há vencedor e nem vencido no processo penal brasileiro. Somos  
todos perdedores, a começar pela vítima. A escolha nacional foi no sentido da adoção do modelo  
da obrigatoriedade da ação penal, com o que ficou afastado o princípio do dispositivo, segundo o  
qual podem as partes livremente dispor do objeto da relação de direito material. E essa opção, de  
longa data e feita em ambiente de pouquíssimas liberdades públicas, não contraria nenhuma deter
minação constitucional, ao ponto de reputar inválida a norma do art. 385, CPP. Pode-se não ade
rir a ela, optando-se pelo modelo da discricionariedade, com ampla concessão de poderes e facul
dades ao Ministério Público, no sentido de deixar em suas mãos a política de persecução penal.  
Mas, repita-se, não foi essa a escolha do atual CPP e nem do constituinte de 1988, que sequer teve  
coragem de esclarecer em que consistiria o tal controle externo da atividade policial, como consta  
do art. 129, VII, da Constituição da República. [...] Observe-se que a citada legislação nos oferece  
também inegável traço de modernidade, especificamente no ponto em que classifica a atuação do  
Ministério Público na fase final (de alegações finais) do processo, como verdadeira atividade de  
custos legis. Confira-se: “ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição...”. Para 
nós, o parquet, do princípio ao fim, subordina-se apenas à sua consciência, tal como ocorre com a  
magistratura, atuando, sempre, como custos legis, de modo a bem zelar pela correta aplicação da  
lei. É dizer: ele é parte apenas do ponto de vista formal. Conosco, lições de Jorge Figueiredo Dias,  
excepcional penalista de além-mar (Direito processual penal. 1. ed. Reimpressão, Coimbra, 2004,  
p. 195): “Da mesma forma que, acabamos de ver, não vale em processo penal o princípio da dis
cussão (processo como duelo de partes), em qualquer de suas manifestações mais importantes,  
também ali não há lugar para o princípio dispositivo. Isto é, como já se sugeriu, consequência da  
fundamental indisponibilidade do objecto processual penal e conduz à impossibilidade de desistên
cia da acusação pública, de acordos eficazes entre a acusação e a defesa e de limitações postas ao  
tribunal na apreciação jurídica do caso submetido a julgamento. ...Pode o MP ter pedido a absol
vição do arguido e o tribunal condená-lo – como pode a defesa, considerando provado o crime, pe
dir apenas a condenação em uma pena leve e o tribunal absorver o arguido” 57. 

57  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua  

Página 21 de 23



É dizer: não se apresenta nenhuma - mas absolutamente nenhuma - incompatibilidade com o 
sistema constitucional vigente o juiz proferir sentença em desconformidade com a manifestação no 
curso do processo feita pelo Ministério Público. 

Mas é preciso compreender que há limites sim: e eles estão (conforme redação bem clara do 
dispositivo)  "nos estritos limites da denúncia". Diríamos melhor: nos estritos limites da denúncia 
recebida. É que, frente ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, uma vez exercido este dever-
poder pelo titular da ação penal, e devidamente recebida a peça acusatória, estabelece-se quais são 
os limites (no caso concreto) da possibilidade (máxima) de condenação do demandado. Estivesse o 
juiz atrelado ao pedido formulado no curso do processo (e não na denúncia, já recebida), o juiz es
taria sempre vinculado ao entendimento do Ministério Público, que, sabemos, não pode ser infenso 
a controles.

Impende referir ainda que o princípio da independência funcional dos membros do Ministé
rio Público não pode ser interpretado de forma dissociada de outros dois princípios (igualmente re
levantes): a invidisibilidade e a unidade institucionais. 

Não se esqueça ainda que, mesmo antes da propositura da ação penal (ou qualquer ato simi
lar a ela), a manifestação pela não instauração da ação penal (opinio delicti negativa) ou continuida
de de investigações está sujeito a controle jurisdicional (art. 28 do atual CPP), embora, também de
fendamos, o ideal é que o controle fosse feito de ofício pelo Ministério Público ou por provocação 
do ofendido 58. 

Mas o que importa aqui é que, instaurada a ação penal (com a delimitação do pedido nos ter
mos em que posta a acusação recebida - evitando-se uma condenação além ou fora do pedido), po
derá o juiz proferir decisão segundo sua convicção e as provas produzidas, mediante a devida fun
damentação. 

Aliás, e por fim, houvesse qualquer vinculação, não se poderia cogitar a possibilidade de in
terposição de recurso por outro membro do Ministério Público de sentença absolutória baseada em 
manifestação anterior de outro integrante do parquet em sentido contrário, o que - registre-se - tam
bém não é aceito pelo menos pela jurisprudência majoritária, com a qual nos colocamos de acordo.

A inovação que merece também destaque ainda é a parte final da regra, que assentou a im
possibilidade de o juiz reconhecer "qualquer agravante não alegada ou causa de aumento não im
putada". Neste particular, a diferença de ordenamentos (atual e futuro) é evidente, pois, atualmente 
(e por enquanto), permite-se,  ainda o reconhecimento de agravantes, embora nenhuma tenha sido 
alegada. 

E a razão da mudança nos parece bem simples: na imputação inicial e nos limites do que res
tou ela recebida é que se estabelece o pedido acusatório em face do qual poderá a defesa exercer a 
sua defesa: com conhecimento integral do fato e todas as suas circunstâncias.

9. Conclusões. 
A partir dos contornos gerais e de algumas análises específicas sobre as quais se centrou a 

análise do presente breve estudo, pode-se concluir que andou bem (como regra geral) o PL 156 ao 
estabelecer parâmetros (que, como visto, não são  fixos) para a estruturação de regras de processo 
penal com valorização, dentro do possível, de um sistema ancorado em ideiais acusatórios.

Embora esta não seja a tônica do PL 156, é preciso - e de modo definitivo - deixarmos de 
aplaudir  em terras  brasileiras  algumas proposições  supostamente garantistas,  quando resta  fácil 
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verificar que muitas formulações deste jaez nada mais são do que preconcepções ideológicas acerca 
daquilo que se quer ler da Constituição, e não o que se deva ler a partir da Carta Maior e todos seus 
preceitos harmonicamente interpretados.

É preciso valorizar um processo penal ancorado em proposições acusatórias, dentro do qual 
a paridade de armas seja fundamental (e acabemos de vez com a falácia de que o Estado é sempre o 
mais forte) e que o investigado/processado tenha assegurado seus direitos fundamentais, mas que 
não descuremos jamais de que há outros interesses fundamentais também envolidos no processo, 
notadamente os coletivos.

Em  síntese  conclusiva,  é  preciso  reconhecer  que:  a)  num  sistema  que  se  compreenda 
acusatório, o titular da ação penal (e é assim noutros sistemas, basta querer mostrar às claras) tem 
poderes  investigatórios;  b)  o  investigado/processado  deve  ter  acesso  às  provas  produzidas  no 
momento adequado para o exercício de sua ampla defesa; c) o juiz de garantias é importante - se 
bem equacionado - para a proteção dos direitos fundamentais; d) ao juiz é vedada a produção (ativa) 
probatória, salvo em situações excepcionais para aclarar dúvidas; e) o princípio da identidade física 
do juiz se revela como importante, mas não pode ser visualizado de modo  estanque; f) uma vez 
recebida a peça acusatória, é dentro dos limites dos fatos e suas circunstâncias narradas que poderá 
o juiz firmar seu convencimento, devidamente fundamentado.

Como diz Perelman, os problemas relacionados à lógica jurídica não surgem quando se trata 
de deduzir as consequências que resultam logicamente de um conjunto de várias premissas, mas 
quando se trata de estabelecer essas próprias premissas, dando às normas jurídicas seu alcance exato 
59. Do que não discrepa Recaséns Siches, para quem a essência da função judicial não radica nem 
remotamente no silogismo que se pode realizar, mas sim na eleição correta das premissas 60.

As  premissas  que  ancoram  um  sistema  acusatório  estão  muito  bem  postas  tanto  na 
Constituição  como no PL 156.  Agora  é  preciso  que os  intérpretes  não desvirtuem a aplicação 
harmônica  dos  dispositivos  e  princípios  para  valorização  de  ideiais  que  considerem  os  mais 
corretos  (segundo  suas  pre-concepções).  Há  algo  maior  a  ser  considerado:  o  que  impõe  a 
Constituição, e não o que querem alguns difundir como sendo o correto. 

Se assim for, teremos um pouco mais de chances de se ver aplicados de forma devidamente 
equilibrada todos os preceitos atinentes aos direitos e deveres constitucionais.

59  PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 496.
60  RECASÉNS SICHES, Luis. Nueva Filosofia de la interpretación del Derecho. 2 ed. México: Porrúa, 1973, p.237.
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