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RESUMO 
 
 

A Constituição Federal de 1988 consolida direitos fundamentais dos cidadãos 

frente ao Estado, de modo que o processo penal deve, atualmente, ser 

interpretado em conformidade com a Magna Carta. Nesse sentido, os 

procedimentos de investigação criminal preliminar, em geral, devem seguir o 

sistema acusatório, o qual resguarda a publicidade, o respeito aos direitos do 

investigado e a ampla participação de seu defensor, entre outros aspectos. A fim 

de atingir esse objetivo, importante notar que a construção do sistema acusatório 

de investigação criminal estruturou-se, até os dias atuais, sob o enfoque das 

atividades de acusar e de julgar. Não obstante, o Estado Democrático de Direito 

opera-se progressivamente, de modo que, na atualidade, deve incluir a atividade 

de investigar. Assim, o sistema processual penal proposto, considerando a teoria 

do garantismo e os direitos fundamentais, é aquele que adota atividades 

independentes de investigar, acusar e julgar, evitando a contaminação por 

agentes participantes dessas funções de maneira cumulativa. Esta assertiva 

baseia-se na cientificidade do sistema, arredando-se de argumentações 

pragmáticas, as quais, em geral, têm como pano de fundo a defesa orgânica das 

instituições e dos membros que as integram. O ineditismo pretendido nesta tese 

está em proceder à análise técnico-jurídica do sistema investigativo criminal 

brasileiro.  
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ABSTRACT 

 

The Federal Constitution of 1988 consolidates fundamental rights of the citizens 

before the State, so that the Criminal Procedure must currently be interpreted in 

accordance with the Constitution. Thus, preliminary criminal investigation 

procedures in general must follow the accusatory system, which protects the 

publicity, the respect for the rights of the investigated person and the broad 

participation of their counsel for the defense, among other aspects. In order to 

achieve this goal, it is important to observe that the construction of the accusatory 

system of criminal investigation was structured from the focus of activities of 

accusing and judging, which remains until the present days. Nevertheless, the 

Democratic State of Law operates itself progressively, so that now it must include 

the activity of investigating. In this way, considering the theory of guaranteeism and 

fundamental rights, the criminal justice system proposed is the one that adopts 

independent activities of investigating, accusing and judging, avoiding the 

contamination by participating agents in these functions cumulatively. This 

assertion is based on the scientific system, keeping away from pragmatic 

arguments, which generally have as background the organic defense of the 

institutions and the members that are part of it. The intended uniqueness in this 

thesis is to proceed the technical and legal analysis of the Brazilian criminal 

investigative system. 
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RIASSUNTO 

   
  

La Costituzione federale del 1988 consolida i diritti fondamentali dei cittadini di 

fronte allo Stato, in modo che il processo penale deve essere d’attualità, 

interpretato in conformità con la Magna Carta. In questo senso, le procedure 

d’istruttoria penale preliminare, in generale, devono seguire il sistema accusatorio, 

che risguarda la pubblicità, il rispetto per i diritti dell’investigato e l'ampia 

partecipazione del suo difensore, tra l'altro. Per raggiungere quest’obiettivo, è 

importante notare che la costruzione del sistema accusatorio d’indagine penale si 

è strutturato, fino ai nostri giorni, sotto la prospettiva delle attività di accusa e di 

giudizio. Tuttavia, lo stato democratico di diritto opera progressivamente, quindi 

che, al momento, dovrebbe includere l'attività dell’investigare. Così, il sistema di 

procedura penale proposto, considerando la teoria del garantismo e diritti 

fondamentali, è quello che adotta le attività indipendenti dell’investigare, accusare 

e giudicare, evitando la contaminazione da agenti partecipanti di queste funzioni in 

modo cumulativo. Quest’affermazione si basa sulla scientificità del sistema, 

allontanandosi degli argomenti pragmatici, che, in generale, hanno come sfondo le 

istituzioni organiche e la difesa dei membri che loro integrano. L’inedito preteso in 

questa tesi è nel procedere all'analisi tecnica e giuridica dell'apparato investigativo 

criminale brasiliano. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parole chiavi: Sistemi. Costituzionalismo. Garantismo. Processo penale. 
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1  INTRODUÇÃO  
 

O propósito desta pesquisa é depurar o chamado sistema de investigação 

preliminar no processo penal brasileiro à luz da cláusula constitucional do devido 

processo legal (Constituição Federal, artigo 5º, LIV), com o fito de demonstrar 

que, no nosso ordenamento jurídico, a tríade das atividades estatais de 

investigar, de acusar e de julgar deve ser exercida por instituições distintas, 

harmônicas e coordenadas entre si, porém desprovidas de qualquer vínculo de 

subordinação, a fim de evitar o efeito da contaminação e fomentar o necessário 

sistema de freios e contrapesos.  

 Nesse sentido, é imperioso discorrer sobre a estrutura e o conceito de 

sistemas jurídicos e, em seguida, sobre os sistemas de investigações criminais 

para, posteriormente, perquirir sobre o constitucionalismo e a teoria do 

garantismo. Tal importância se dá porque é preciso comparar a validade ou 

coerência lógica interna de cada sistema penal positivo, bem como entre os seus 

princípios normativos superiores, suas normas e práticas inferiores.  

 Sabe-se que a ordem jurídica sistêmica deve ser interpretada conforme a 

Constituição, de forma hierarquizada, de tal maneira que a norma inferior 

encontre seu fundamento de validade na norma superior.   

 Desde logo, prenuncia-se que o trabalho segue o pensamento do 

“garantismo”, haja vista a preocupação decorrente da crise de legitimidade dos 

modernos sistemas penais, na medida em que esta teoria tem sido desvirtuada 

nos últimos tempos, sob a justificativa de termos um sistema penal eficiente de 

combate à corrupção, o que acaba por desprezar o “conjunto da obra”, com o 

escopo de imputar-lhe a pecha de teoria que estaria a preconizar a impunidade 

em detrimento daquilo que seria a justiça dos homens. 

 A verdade é que o grande teórico do “garantismo” – Luigi Ferrajoli – 

manifesta sua inquietude quanto aos rumos que os sistemas penais tomaram 

após o grande marco (e louvor) do nascimento do Estado moderno como um 

Estado de Direito, consubstanciado no pensamento jurídico iluminista que 

buscava apresentar uma série de garantias para a tutela do cidadão frente aos 

eventuais arbítrios do Estado. Isso porque, a bem da verdade, essas garantias 

têm sido violadas ao longo de décadas, de diversas formas, inclusive pela própria 
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legislação ordinária e por práticas nada liberais fomentadas por leis dessa 

natureza.   

 O presente estudo pretende demonstrar que os alicerces de um verdadeiro 

Estado de Direito fixam-se nas tutelas da liberdade do indivíduo contra as várias 

formas de exercício arbitrário do poder, particularmente odioso no direito penal, o 

que se dá com a observância do due process of law.  

 Não é preciso dizer que a observância de valores constitucionais da 

República constitui primado conquistado a duras penas no atual estágio do 

Estado Democrático de Direito. 

 Em se tratando de trabalho científico, o que se ambiciona nesta pesquisa é 

depurar a interpretação do ordenamento jurídico, expungindo-o de influxos e 

assaques empiristas que, no mais das vezes, se consubstanciam na falta (ou 

falha) de estrutura estatal a justificar a confusão nas funções estatais de 

investigar, de acusar e de julgar, tudo em nome de uma pseudoatuação eficiente 

do Estado. 

 A investigação criminal moderna deve conter a arquitetura de um 

procedimento que prestigie, dentro do possível, o contraditório do eventual 

investigado, com alto grau de qualidade de atuação da Polícia Judiciária e a 

participação, indireta (controle externo), do Ministério Público e, última razão, o 

papel estático do juiz nesta etapa. 

 Neste contexto, o alicerce do sistema acusatório de persecução criminal 

estruturou-se até os dias atuais, na divisão de funções apenas entre o acusador e 

o julgador.  

 Portanto, neste trabalho (eis a inovação), pretende-se demonstrar que 

também deve ser incluída, no sistema acusatório moderno, a função estatal do 

investigador distinto do acusador parcial. Nesse sentido, as argumentações são 

apresentadas tanto por oposição1, quanto por progressão2. 

                                                           
1
 “[...] Consiste na apresentação de duas posições fundamentais, referentes a enfoques de um tema. 

Ressaltando-se as oposições ou contradições, surgem novos elementos convergentes ou divergentes entre 
si, cuja função é comprovar ou rejeitar hipóteses, ideias etc. ou servir de argumentos complementares para 
as mesmas. [...]”. (MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 
científico. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2013. p.177).  
2
 “[...] Os diferentes elementos são relacionados, levando-se em consideração uma sequência lógica, de 

forma a evidenciar sempre a relação entre um elemento e seu antecedente. Os aspectos positivos e 
negativos de um elemento não devem aparecer uns após os outros, mas entrelaçados em relações 
comparativas”. (MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 

7. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.177). 
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A novidade da pesquisa está em evidenciar que, independentemente das 

vicissitudes que estejam a permear a ação estatal, a melhor forma de o Estado 

exercer o ius puniendi é palmilhar o respeito à Constituição Federal, aos direitos e 

garantias fundamentais e, em última razão, ao ordenamento jurídico.   

 O trabalho, então, fundamenta-se em obras clássicas, mas, igualmente, 

anima-se pelas problematizações acenadas por juristas que compõem a “Escola 

Crítica de Processo Penal brasileiro”. 

 O ineditismo da pesquisa está em propor um sistema (realmente) 

acusatório, como solução sistêmica para o modelo investigatório criminal 

brasileiro, isento de influxos e contaminações que o trabalho humano de 

reconstrução e levantamento de dados passados e suas vicissitudes sofrem, o 

que, a nosso sentir, só pode ocorrer com atuações independentes de agentes 

investigadores, acusadores e julgadores. 

 É necessário que todos os atores atuantes na persecução criminal tenham 

a postura consentânea com o sistema acusatório – o melhor dentre os existentes 

para efeito de investigação criminal até o momento –, pois é aquele que mais 

bem confortado está com os direitos e garantias constitucionais, ou seja, com a 

evolução do atual Estado Democrático Brasileiro. 

 No trabalho ora desenvolvido, relevante anotar que a tecnicidade deve ser 

o elemento prevalecente na edificação de uma tese de doutorado. Logo, as 

argumentações são erigidas em conformidade com os métodos de interpretação 

da ordem jurídica, seja no tocante ao meio adotado (em que se aplicará os modos 

gramatical, lógico e teleológico), seja quanto ao resultado (em que se adotará a 

forma progressiva, considerando novas concepções decorrentes de 

transformações sociais, científicas e morais). 

 Todo trabalho de levantamento baseia-se na cientificidade, arredando-se 

de argumentações pragmáticas, as quais, no mais das vezes, têm, como pano de 

fundo, a defesa orgânica de instituições e de seus membros, no que o ineditismo 

pretendido está em proceder à análise técnico-jurídica do sistema investigativo 

criminal brasileiro.  
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2  SISTEMAS DE DIREITO  
 

2.1  Uma introdução ao conceito de sistemas  
 

É preciso brevemente conceituar sistemas para que a pesquisa possa se 

desenvolver à luz da tríade do sistema acusatório. 

Diz-se que o sistema é a construção (do grego, construir) de partes que 

formam um todo organizado. Consiste em um nexo, porque une os elementos, 

que pode ser uma regra, um enunciado lógico ou uma estrutura. 

 Considerando uma ideia geral, Kant já dizia que o sistema é a unidade de 

conhecimentos diversos sob uma ideia3. 

 A preocupação de abordar a noção de sistemas está em prevenir 

equívocos frequentes ocorridos entre operadores do direito, quando realizam 

comparações exemplificativas de modelos processuais de países diversos para 

argumentar que um seja mais profícuo que outro, quando, a rigor, os sistemas 

jurídicos são completamente diversos.  

Porém, quando se remete referido termo para o sentido jurídico, 

transmuda-se a complexidade em defini-lo porque não há sentido consolidado na 

doutrina. Mauro Fonseca Andrade assinala: 

 

Autores consagrados, como Habermas e Luhmann, apesar de tratarem o 
tema com profundidade, em nenhum momento definiram, de forma clara 
e direta, o conceito de sistema jurídico. Por outro lado, também, se 
observa que, entre aqueles que se arriscaram a defini-lo, não se 
encontra um conceito unívoco de sistema jurídico. Ao contrário, se 
observa a existência de uma polissemia conceitual, fenômeno que, para 
a doutrina especializada, é fruto da ausência de um estudo mais 
profundo sobre o tema, da particular visão do investigador ou do período 
histórico analisado. [...]

4
 

 

De qualquer sorte, em termos singelos, para a ciência jurídica, sistema é 

algo construído racionalmente pelo jurista, com o objetivo de unir as partes do 

objeto estudado, formando um todo, ou seja, um conjunto de enunciados lógicos 

emitidos pelo jurista diante da ordem jurídica, que tem valor descritivo ou 

informativo. 

                                                           
3
 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. 4.ed. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre 

Fradique Morujão. Lisboa: Gulbenkian, 1997. p.657. 
4
 ANDRADE, Mauro Fonseca. Sistemas processuais penais e seus princípios reitores. 2.ed. Curitiba: 

Juruá, 2013. p.37-38. 
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Mas é preciso atentar-se para o fato de que a ordem depende da vontade 

da autoridade e pode ser incoerente ou incompleta, ao passo que o sistema está 

no nível do conhecimento do jurista, o qual tem a incumbência de apresentar 

soluções lógicas e ausência de incompletude.  

 Desse modo, tecnicamente, o cotejo de modelos processuais no direito 

comparado exige a cautela de se verificar se há similitude entre os sistemas 

jurídicos desde a norma fundamental de cada ordenamento jurídico.  

 Roberto Ferreira Archanjo da Silva discorre acerca da questão: 

 

[...] Fala-se em sistema processual penal sem expressar o que vem a 
ser um sistema, apenas indica as suas possíveis características: 
inquisitivo, acusatório e moderno ou misto, que podem ser definidos 
como modelos políticos e ideológicos de persecução penal.  
Essa situação se justifica porque o jurista nem sempre utiliza essa 
expressão rigorosamente. Geralmente, lhe atribui o significado de 
ordem, harmonia do conjunto, em decorrência da intuição. 
Imprescindível para o estudo do Direito Processual Penal compreender o 
significado de sistema jurídico na atualidade

5
. 

 

 De acordo com Hans Kelsen, cada Estado é formalmente um sistema. A 

norma hipotética fundamental é um postulado. O sistema é um conjunto de 

proposições.  A norma hipotética fundamental é uma norma de construção e 

fecha o sistema, dando expressão ao princípio de continuidade normativa. A 

ciência do Direito constrói um sistema que descreve normas. 

 Ora, é preciso considerar que as normas jurídicas não subsistem por si, 

mas são organizadas de forma sistêmica e hierarquizadas, de sorte que o 

fundamento de validade de cada qual sempre haverá de ser a norma superior, 

formando a unidade de toda a estrutura. Essa coesão é que dará robustez e 

segurança jurídica ao sistema. Conforme Kelsen: 

 

[...] A norma que regula a produção é a norma superior, a norma 
produzida segundo as determinações daquela é a norma inferior. A 
ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no 
mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas é uma construção 
escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas. A sua 
unidade é produto da conexão de dependência que resulta do fato de a 
validade de uma norma, que foi produzida de acordo com outra norma, 

                                                           
5
 SILVA, Roberto Ferreira Archanjo da. Por uma teoria do direito processual penal: organização sistêmica. 

2009. 332 f. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São 
Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp112919.pdf/>. Acesso 
em: 17 maio 2016. p.266-267.  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp112919.pdf/
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se apoiar sobre essa outra norma, cuja produção, por sua vez, é 
determinada por outra; e assim por diante, até abicar finalmente na 
norma fundamental – pressuposta. [...]

6
 

 

 Diante da preexistência de um sistema descritivo de proposições 

normativas que se originam do fundamento de validade, conclui-se que o 

conjunto normativo deve desembocar na proposição fundamental, muito embora 

o sistema seja dissociado de seu conteúdo empírico, chamado de sistema formal 

transcendental. 

Para grande parte da doutrina, o conteúdo da norma é problema do 

aplicador do direito, e não do jurista. O sistema para o aplicador do direito é 

empírico porque o conteúdo da norma para ele é prescritivo. 

 Segundo Lourival Vilanova, o sistema é prescritivo. A ciência do direito 

constrói um sistema cognoscitivo. É um sistema sobre outro, no que consiste um 

metassistema formalizado. Assim, o sistema, no âmago da ciência do direito, 

deve ter “coerência lógica”. O jurista, por sua vez, não pode admitir incoerência: 

 

Quando se toma um sistema de proposições referentes a um 
determinado universo-de-objetos, se o sistema é científico, deve ele 
apresentar: I) critérios de permitam decidir se uma dada proposição 
pertence ou não ao sistema; II) coerência interna, isto é, compatibilidade 
entre os elementos proposicionais integrantes do sistema; III) 
completude – o sistema contém uma proposição ou a contraditória [...] 
Quando traduzimos o sistema da Ciência-do-Direito em nível formal, o 
sistema formalizado deve, como tipo ideal, apresentar esses três 
requisitos, como condição de sua cientificidade. Uma ciência jurídica que 
não disponha de critério que não permita decidir se uma proposição 
pertence ou não ao seu sistema fica à mercê de proposições 
provenientes de diversas origens: no seu campo acodem, em atropelo, 
proposições de conteúdo físico, biológico, psicológico, sociológico ou 
axiológico (filosófico).

7
 

 

 Um sistema científico requer coerência formal entre suas proposições. 

Assim, se houver, demonstráveis ou verdadeiras, proposições contraditórias, 

torna-se inconsistente o sistema e exige revisão das proposições que funcionam 

como seus postulados.  

                                                           
6
 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p.247. 

7
 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 4.ed. São Paulo: Noeses, 

2010. p.147-148. 
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 Em sistemas empíricos de conhecimentos, quer sejam das ciências 

naturais, quer sejam das ciências culturais, a consistência formal é um prius 

lógico que tem por escopo alcançar o conhecimento.  

 Nesse sentido, a dogmática do direito, ao colimar consolidar-se como 

ciência, há de satisfazer a forma de sistema, compondo um todo isento de 

contradições. É a chamada linguagem apofântica, suscetível de valor da verdade.  

 

2.2  A forma de ser de cada sistema 
 

 Do ponto de vista formal-jurídico, cada Estado formaria um sistema. O 

sistema proposicional normativo teria início, nessa linha de raciocínio, com a 

norma fundamental.  

 Oportuno dizer que o sistema jamais terá uma estrutura interna inflexível, 

visto que suas condições internas vivem em total transformação e produzindo 

subsistemas em crescente evolução.  

 Para alguns pensadores, essa evolução pode ser decorrente de fatores 

externos de transformação, haja vista que o direito é dinâmico, assim como, para 

outros, as causas são sempre internas.  

 Um dos defensores dessa última corrente é Niklas Luhmann, para quem o 

próprio sistema transforma-se internamente e produz seus subsistemas em seu 

redor, independentemente de influxos exteriores (irritações externas). Cuida-se da 

autopoiese8 (conceito importado da biologia), isto é, da autoprodução pelo 

sistema jurídico de seus componentes, a saber: estruturas e elementos, a partir 

de operações recursivamente fechadas. Nesse viés, haveria um acoplamento 

estrutural entre o sistema social e o sistema jurídico, embora isso não queira 

significar que tivesse havido uma fusão entre esses dois elementos.  O sistema 

se recriaria para sobreviver à complexidade sempre constante, pois a nova 

estrutura surge da necessidade da contingência imprevisível. Ao transformar isso 

para a comunicação, ele considera que o sistema de direito é aquele órgão da 

sociedade do qual se lança mão para dar forma jurídica às várias concepções 

sobre o mundo.  

                                                           
8
 Apesar de um organismo obter materiais externos para a produção de uma célula, esta só pode ser 

produzida dentro de um organismo vivo. 
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 Para o pensador, a teoria sistêmica autopoiética baseia-se nos sistemas 

vivos, psíquicos e sociais, com a finalidade de criar uma teoria geral da 

sociedade.   

 Sobre a forma de funcionamento desse sistema, para Kelsen, é unitário e 

fechado9. Para Miguel Reale10, é aberto ao intercâmbio entre os subsistemas. 

O sistema pode ser, portanto, fechado ou aberto.  

 No sistema fechado, o sistema é considerado completo e satisfatório para 

regular qualquer comportamento. Não haveria lacunas, ou seja, tudo o que não 

está proibido está permitido negativamente. O fechamento do sistema é um 

dogma. Além disso, é estático, não permitindo a entrada de elemento não 

autorizado. Aqui não existem lacunas. É aquele preconizado por Hans Kelsen11. 

Se coloco um elemento novo no sistema, é preciso alterar todas as regras, de 

sorte que é retrospectivo porque só tem validade para aquilo que nele se contém. 

Haveria, pois, um sistema fechado e piramidal. Estruturado de forma 

hierarquizada, a partir de um pressuposto lógico. O importante seria as relações 

de competência, e não a análise de conteúdo, de modo que eventuais lacunas e 

antinomias são problemas do aplicador.  

 No sistema aberto, haveria incompletude, pelo que o modelo é flexível a 

assimilar adaptações. Não há necessidade de alterar regras, porque é 

prospectivo, estando aberto para novos elementos, tal como se dá na Teoria 

Tridimensional do Direito (norma, fato e valor), de Miguel Reale12. Para ele, as 

normas dizem respeito à vigência, os fatos são alusivos à eficácia e os valores ao 

fundamento. Não há preponderância de um elemento sobre o outro.  

                                                           
9
 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p.1-2: “Quando a si própria 

se designa ‘pura’ teoria do Direito, isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido 
ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não possa, 
rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos 
os elementos que lhe são estranhos. Esse é o seu princípio metodológico fundamental.” E continua: “De um 
modo inteiramente acrítico, a jurisprudência tem-se confundido com a psicologia e a sociologia, com a ética e 
a teoria política. Esta confusão pode porventura explicar-se pelo fato de estas ciências se referirem a objetos 
que indubitavelmente têm uma estreita conexão com o Direito. Quanto à Teoria Pura empreende delimitar o 
conhecimento do Direito em face destas disciplinas, fá-lo não por ignorar ou, muito menos, por negar essa 
conexão, mas porque intenta evitar um sincretismo metodológico que obscurece a essência da ciência 
jurídica e dilui os limites que lhe são impostos pela natureza do seu objeto”.  
10

 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.85: “A vida do direito 

não pode, efetivamente, ser concebida senão como uma realidade sempre em mudança, muito embora, a 
meu ver, se possa e se deva reconhecer a existência de certas ‘constantes axiológicas’, ou seja, por outras 
palavras, de um complexo de condições lógicas e axiológicas universais imanentes à experiência jurídica”. 
11

 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p.219. 
12

 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 24.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

p.157. 
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 No sistema aberto, admite-se a existência de lacunas. O direito é uma 

realidade complexa formada por normas, fatos e valores que se relacionam.  

 A lacuna é o estado incompleto do sistema. Desse modo, em se tratando 

de um sistema aberto, dinâmico, prospectivo, incompleto e multifacetado, seu 

repertório será composto por fatos, valores e normas. Por isso, é preciso admitir 

que o sistema é formado por vários subsistemas, pelo que, se houver problemas 

de resolução dos conflitos, o sistema normativo formado por fatos, valores e 

normas resolverá a questão. Embora a lacuna seja uma quebra de isomorfia, ou 

seja, caracterizante de heteromorfia, é preciso fazer com que o sistema tenha 

unidade epistemológica entre fato, valor e norma, o que se realiza por meio da 

enunciação das regras de calibragem. 

 Nessa ordem de ideias, a lacuna deve sempre ser um estado provisório do 

sistema aberto. Por isso, o sistema aponta critérios normativos para a solução 

das lacunas.  

 Para Miguel Reale, haverá tantos subsistemas quantas forem as 

inconsistências, de sorte a resolver os seus desvios. Entre os subsistemas, deve 

o jurista enunciar regras de calibração. A norma emanada do poder competente é 

prescritiva e denominada modelo jurídico, que sopesa fatos e valores para criar a 

norma. O jurista vai construir o sistema (que é aberto), mas, em dado momento, 

deverá ser uno e, para isso, deve enunciar regras de calibragem. Como dito no 

início, a construção do sistema pressupõe uma proposição, que é um modelo 

dogmático, uma estrutura lógica que cumpre em si o sistema.   

 Relevante observar que o direito não é sistema, mas uma realidade que 

deve ser analisada sistematicamente. É que o sistema é um método de análise. 

Nessa quadra, a tarefa mais relevante do jurista consiste na sistematização, feita 

por meio de uma operação lógica, que estabelece nexo entre os elementos do 

direito, para conferir unidade.  

Em outras palavras: ao proceder à sistematização, o jurista o faz para 

expor o ordenamento jurídico de forma coesa, de maneira a tornar exequível a 

aplicação do direito, por meio da subsunção, da integração de lacunas e da 

correção de antinomias reais.  
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De notar-se, pois, que as três tarefas capitais do jurista são: I) enunciar os 

elementos do direito; II) verificar a raiz da validade; III) estabelecer critérios para 

definir a unidade.  

Para a construção desta pesquisa, filiamo-nos ao entendimento de que o 

sistema é aberto, no que destacamos a lição de Maria Helena Diniz: 

 
Não concordamos, data venia, com as correntes doutrinárias que 
entendem que o sistema jurídico é fechado porque todo comportamento 
está, deonticamente, nele determinado, sustentando, assim, o dogma da 
plenitude hermética do ordenamento jurídico, que se baseia no princípio 
de que ‘tudo que não está proibido, está permitido’, e a ausência de 
lacuna no direito. Não as aceitamos porque, no nosso entender, esse 
princípio não constitui uma norma jurídico-positiva, não conferindo, 
portanto, direitos e obrigações a ninguém, sendo, assim, um mero 
enunciado lógico, inferido da análise do sistema normativo.

13
 

 

A propósito, a construção do sistema é resultado da atividade do jurista, 

que depende de sua mundividência, ou seja, do conhecimento do mundo e da 

filosofia que o norteia.  

 Nessa linha de raciocínio, Claudio José Langroiva Pereira14 observa a 

relevância de se atentar para a “evolução contínua do sistema fechado para um 

sistema aberto”, na medida em que o primeiro “bloqueia a evolução social do 

sistema, mantendo-o estático e sem sentido”. 

 Além disso, o direito engloba todas as espécies de experiências históricas, 

filosóficas, sociológicas, culturais, etc., o que irá sinalizar o modo de ser de seus 

mais diversos subsistemas. 

 O sistema jurídico tem a finalidade de suprir as eventuais lacunas que 

surjam em seu todo, na medida em que seria impossível que a norma pudesse 

prever todos os comportamentos humanos. Quando isso se sucede, o operador 

irá valer-se da coerência do sistema para encontrar a solução mais consentânea 

e assegurar o equilíbrio sistêmico.  

 A finalidade dos subsistemas, ainda assim, está em sistematizar 

determinada disciplina em conjunto com outras para possibilitar a comunicação 

destas, auxiliando-as entre si e complementando-as reciprocamente, conforme 

pontua Roberto Ferreira Archanjo da Silva: 

                                                           
13

 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 24.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

p. 468. 
14

 PEREIRA, Claudio José Langroiva. Proteção jurídico-penal e direitos universais – tipo, tipicidade e bem 

jurídico universal. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p.48-49. 
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Assim, o Direito como sistema, é composto por subsistemas em várias 
esferas, como a penal, a processual penal, a tributária, a ambiental, a 
processual, civil, e etc. Todos esses ramos precisam de uma 
sistematização para superar o tecnicismo jurídico pautado, somente, na 
intepretação literal do dispositivo. Exige-se a conexão entre as 
disposições normativas e os conceitos delineados pela teoria do direito 
processual penal.

15
 

 

 Porém, tal conhecimento sistematizado exige a presença de um prévio 

objeto de análise considerando o pressuposto da unidade do sistema. 

 

2.3  A unidade do sistema 
 

A unidade de um sistema de normas decorre da norma superior como seu 

verdadeiro fundamento de validade, para o que devemos entender, em âmbito 

epistemológico, a Constituição positiva. Outrossim, deve-se admitir que a 

unicidade do sistema decorre da possibilidade gnosiológica de se poder 

recepcionar todo o material jurídico dado com um só sistema. 

É dizer: cada sistema positivo deve ser uno, abrangendo seu corpo, 

procedendo de sua função teorética de sujeito cognoscente, de suas formas de 

síntese a funcionar como pressupostos ou condições da experiência. 

Ao aplicar o conceito de sistema ao direito das gentes, é preciso levar em 

conta que os sistemas jurídicos estatais excluem-se entre si e que se incluem 

enquanto partes de um conjunto maior, que é o direito internacional público, cuja 

missão é distribuir competências estatais, sem que se exaura o conteúdo dos 

sistemas estatais, cada qual diverso um do outro.  

Vale lembrar que a relação do direito internacional público geral com os 

sistemas jurídicos é de conjunto-interseção. Do núcleo comum de normas forma-

se um subconjunto do conjunto que é o direito internacional. Assim, a parte 

comum que todas as ordens jurídicas têm caracteriza a pertinência parcial 

integrada ao sistema total. 

Registre-se que o conjunto-interseção consiste no subconjunto de qualquer 

dos conjuntos que se interseccionam num segmento comum. Do ponto de vista 

                                                           
15

 SILVA, Roberto Ferreira Archanjo da. Por uma teoria do direito processual penal: organização 

sistêmica. 2009. 332 f. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
SP), São Paulo, 2009. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp112919.pdf/>. Acesso em: 17 maio 2016, p.276. 
 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp112919.pdf/
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lógico-formal, há núcleos de recíproca pertinência nos sistemas parciais; 

ademais, do ponto de vista jurídico positivo, os sistemas parciais se excluem e só 

se interpenetram através de fontes normativas indicadas pela Constituição 

positiva de cada um. 

No princípio da unidade está a importância da função do jurista, a buscar a 

harmonização do sistema por meio da coesão do conjunto da ordem jurídica e do 

afastamento das possibilidades de eventuais antinomias. Nesse sentido, a lição 

de Maria Helena Diniz: 

 

[...] O sistema jurídico deverá, teoricamente, formar um todo coerente, 
devendo, para isso, excluir qualquer contradição, assegurando sua 
homogeneidade e garantindo a segurança na aplicação do direito. Para 
tanto, o jurista lançará mão de uma interpretação corretiva guiado pela 
interpretação sistemática, que o auxiliará na pesquisa de critérios a 
serem utilizados pelo aplicador do direito para solucionar a antinomia. A 
este esforço os Estatutos da Universidade de Coimbra de 1772 
denominavam terapêutica jurídica. É preciso frisar que o princípio lógico 
da não contradição não se aplica às normas conflitantes, mas às 
proposições que as descrevem.

16
 

 

Como visto até aqui, não há como compreender a validade de um sistema 

sem que se tenha em mente a unidade. Nessa ordem de ideias, defendemos o 

entendimento de que o sistema jurídico deve ser aberto, em flexibilidade com os 

subsistemas sociais, sensível à evolução dos subsistemas que adentram o 

sistema-direito. 

A nosso sentir, o sistema jurídico aberto permite integrar a complexidade 

em que se insere a realidade do direito em sua perspectiva tridimensional – 

normativa, fática e axiológica.  

Mais uma vez, Maria Helena Diniz: 

 

No nosso entender, o direito é uma realidade dinâmica, que está em 
perpétuo movimento, acompanhando as relações humanas, 
modificando-as, adaptando-as às novas exigências e necessidades da 
vida, inserindo-se na história, brotando do contexto cultural. A evolução 
da vida social traz em si novos fatos e conflitos, de modo que os 
legisladores, diariamente, passam a elaborar novas leis; juízes e 
tribunais, de forma constante, estabelecem novos precedentes, e os 
próprios valores sofrem mutações, devido ao grande e peculiar 
dinamismo da vida.

17
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 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 24.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

p.445. 
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 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 24.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 

p.468-469. 
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É que, como dito, o direito é fenômeno cultural e dinâmico, notadamente 

no mundo globalizado, no qual a velocidade da informação é impressionante. O 

processo de interpretação do direito deve acompanhar essa mudança ocorrida a 

cada momento. Entender, na atualidade, o sistema jurídico de forma hermética, 

autopoiética, “engessando-o”, significa arredar a multiculturalidade do direito e 

seus influxos globalizados que se enfeixem no aperfeiçoamento dos Estados 

Democráticos de Direito.  

Neste particular, não se poderia deixar de destacar a concepção de Niklas 

Luhmann sobre a “Teoria dos Sistemas Sociais”. 

Sua teoria foi erigida a partir de uma visão interdisciplinar, nomeadamente 

do direito, da biologia, da epistemologia cibernética e da matemática, pela qual 

conclui que a sociedade contemporânea seria estruturada em sistemas sociais 

parciais operacionalmente fechados, porém cognitivamente abertos.  

Inicialmente, Niklas Luhmann vale-se do conceito originário de autopoiese 

para trazê-lo à sua perspectiva de sistema operacionalmente fechado. Essa 

expressão advém da biologia, por meio de Humberto Maturana e Francisco 

Varela. Poiesis (do grego) significa produção. Assim, autopoiese quer dizer 

autoprodução. Referidos cientistas publicaram um artigo na literatura 

internacional, no ano de 1974, designando a autopoiese como o processo pelo 

qual os seres vivos se produzem continuamente a si mesmos. Seriam sistemas 

autopoiéticos, por definição, porque seus componentes desgastados são 

recompostos ininterruptamente. Pode-se, então, afirmar que um sistema 

autopoiético é, ao mesmo tempo, produtor e produto. 

Outro fator relevante da autopoiese é o “acoplamento estrutural”, de acordo 

com Humberto Mariotti: 

 

Maturana e Varela observam que o sistema vivo e o meio em que ele 
vive se modificam de forma congruente. Na sua comparação, o pé está 
sempre se ajustando ao sapato e vice-versa. É uma boa maneira de 
dizer que o meio produz mudanças na estrutura dos sistemas, que por 
sua vez agem sobre ele, alterando-o, numa relação circular. [...]

18
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 MARIOTTI, Humberto. Autopoiese, cultura e sociedade. Disponível em: 

<http://www.teoriadacomplexidade.com.br/textos/autopoiese/AutopoieseCulturaSociedade.pdf> Acesso em: 
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Niklas Luhmann, em sua teoria, admite que a sociedade moderna tornou-

se hipercomplexa e produtora de milhares de informações diárias, de sorte que 

esse contexto gera infinitas possibilidades de comunicações. Desta forma, a 

importância de haver sistemas funcionais estaria na necessidade de realizar a 

triagem de todas essas informações produzidas pelo ambiente, reduzindo-as de 

infinitas para finitas possibilidades.  

Esse volume infinito de informações produzido pelo ambiente (entorno) 

provocaria irritações (ou estímulos, ou possibilidades de ressonância) ao sistema, 

que podem gerar novas possibilidades de comunicações. Em casos tais, observa 

Ulisses Schwarz Viana: 

 
 
Nas irritações, colocando em termos mais simples, as operações 
surgidas no ambiente, ou, em análise mais específica, no interior de 
outros subsistemas, acabam por repercutir (estimular) ou interferir 
(irritar) nas operações de autorreprodução de determinado subsistema. 
Como exemplo disso, temos as decisões do sistema do direito em 
questões envolvendo temas de interesse da economia (taxa de juros, 
efeitos dos contratos etc.), as quais apesar de serem decisões jurídicas 
têm repercussões econômicas. 
Aí tem lugar a questão da necessidade do sistema de filtrar e selecionar 
as informações (irritações) que serão nele internalizadas. 
Isso se dá sem que o sistema perca seu fechamento operacional, ou 
seja, que deixa de reproduzir suas operações em suas próprias 
operações, autorreferencialmente (Selbstreferenz).

19
 

 

Com a ressalva clarividente de que a teoria dos sistemas sociais é de 

profunda complexidade teórica, que, por certo, não permitiria uma singela 

discordância em poucas e superficiais linhas, parece-nos que a invocação da 

figura da autopoiese, para a estruturação de sistemas, representa uma 

contradição, pois, para o autor, os sistemas seriam “operacionalmente” fechados, 

autorreferenciais (reprodução autopoiética) e se reproduziriam em seus próprios 

elementos, mas “cognitivamente” abertos.  

Ter-se-ia, assim, um sistema recursivo e simetricamente organizado, de tal 

modo que cada elemento é condicionado à qualidade normativa de outros 

elementos normativos, entre os quais se aplica a mesma regra, o que significa 

concluir que não há hierarquia entre as normas. 
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 VIANA, Ulisses Schwarz. Repercussão geral sob a ótica da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. 
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Não havendo hierarquia entre as normas, no sistema de Niklas Luhmann20, 

o sistema por ele preconizado geraria uma relação circular, uma tautologia entre 

as normas assim como existiria simetria entre a lei e a decisão judicial. Ele 

considera que esses sistemas estariam cognitivamente abertos, por meio de 

sínteses de informações, comunicações e compreensão, que passariam a ser 

controladas por seus mecanismos próprios. Também considera, neste particular, 

que a formação elementar sempre irá pressupor a sociedade, porém a 

comunicação será sempre com a sociedade, e somente com esta, e não a 

comunicação da sociedade com o ambiente. Consequentemente, os subsistemas 

também são formados por ações comunicativas. Esses subsistemas, por sua vez, 

se distinguem entre expectativas (I) cognitivas e (II) normativas, que progridem de 

uma para outra na medida em que se estabiliza a capacidade cognitiva do direito.   

Para Niklas Luhmann, é possível ocorrerem assimetrias no sistema jurídico 

quando da construção concreta de decisões relacionadas à multiplicidade de 

fatos alusivos ao entorno do direito (ambiente). Neste caso, ele admite que o 

direito deve, excepcionalmente, emitir decisões de acordo com programas 

condicionais. Segundo Ulisses Schwarz Viana,  

 
As assimetrias são decorrências da maior complexidade 
(hipercomplexidade) do ambiente que constitui o entorno do sistema e 
que este se vê na contingência de reduzir para possibilitar sua 
organização e sua autopoiese, pois, diante das assimetrias, os sistemas 
funcionam como mecanismos de redução da hipercomplexidade da 
sociedade e, nesse sentido, constituem-se como núcleos seletivos de 
sentido que permitem o desenvolvimento de operações ‘especializadas’ 
para o sistema da sociedade.

21
 

 

Eis aqui o que nos parece a grande contradição na aplicação da teoria de 

Niklas Luhmann, pois, a despeito de defender o sistema fechado, autorreferencial 

(autopoiese), ele acaba por admitir exceções decorrentes do ambiente externo do 

direito (entorno), em relações aos quais o direito haverá de produzir decisões, 

pois não haveria como antever todas as possibilidades fáticas de programações 

condicionais normativo-decisórias nos aspectos objetivo, social e temporal. Nesse 

sentido, discorre Gábor Kiss: 
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A abertura do sistema autopoiético é sensorial: com isso se quer 
significar que as informações do ambiente são introduzidas 
seletivamente no sistema, e que o processo de produção de informação 
se oferece como causas do processamento do fenômeno circular da 
auto e da hetero-observação, e sobre estas estabelece a modificação da 
auto e da heterodescrição do sistema. Aqui nessa perspectiva mais 
aprofundada do modo de percepção, no sentido de que nessa relação 
entre operação autopoiética e a observação repousam as condições de 
possibilidade de constituição de sentido (Sinn), para a aquisição de 
novos conhecimentos.

22
 

 

O mecanismo de seleção mencionado é a capacidade cognitiva do 

subsistema autopoiético.  

Porém, depreende-se que Niklas Luhmann, a despeito de tratar-se de um 

estudioso da sociedade e demonstrar evidente impressão pela evolução histórica 

da sociedade contemporânea e pelo número de informações produzidas 

diariamente (vale lembrar que o sociólogo faleceu em 1998, quando ainda não 

tínhamos o fenômeno da rede mundial de computadores e das redes sociais, ao 

menos na proporção atual). Ambiciona, ainda, em sua teoria, criar uma abstração 

da realidade, mas acaba por admitir a influência do entorno diante da 

hipercomplexidade de determinados temas. Essa contradição é apontada por 

Ignacio Farías e José Ossandón: 

 

A abstração da realidade e a busca da diferença que distinguem a 
sociologia de Luhmann não seguem nenhuma dessas alternativas. E 
mais, Luhmann nega explicitamente a possibilidade de explicar a 
particularidade e o estado atual de âmbitos funcionalmente diferenciados 
a partir de seu ‘entorno social’, e é crítico também do método da 
suspeita consistente em explicar qualquer forma de ação e comunicação 
a partir de estruturas e lógicas sociais anteriores, subjacentes e somente 
visíveis para o sociólogo. [...] 

23
 

 

 Niklas Luhmann, em sua visão sistêmica, intenciona enfraquecer a 

comunicação como processo criativo e emancipador, isto é, busca teorizar um 

sistema baseado na relativização epistemológica do próprio entendimento de 

comunicação como fenômeno suscetível de localização e tratamento 
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interpretativo. Por outro lado, não parece apresentar uma solução jurídica assaz 

que possa desvincular-se da ideia de comunicação, nas perspectivas formais e 

instrumentais, que são estruturadoras da ordem existente e legitimadoras das 

estruturas de poder.  

 Denota-se a total relevância de, no estudo do direito – que é um sistema 

orgânico – ter-se a figura do “sistema” como sua “espinha dorsal”, já que todas as 

premissas desenvolvidas na atividade de interpretação partem do sistema que se 

está a adotar. No processo penal – seara tratada nesta pesquisa –, trabalha-se 

com a premissa de que a Constituição Federal de 1988 consolidou, pelos direitos 

e garantias fundamentais, o devido processo penal constitucional.  

 Aliás, nenhum ramo do direito tem tanto assento constitucional como o 

processo penal, por tratar-se, em última razão, do direito constitucional aplicado. 

 Esse sistema orgânico, por evidente, se forja no supraprincípio 

constitucional da dignidade humana, que é o vetor do sistema constitucional 

brasileiro, pois vivemos num Estado Democrático de Direito Humanista.  

Por essa razão, as mutações constantes dos fatos que devem se submeter 

ao ordenamento jurídico são incessantes e vão de encontro (e não ao encontro) à 

singeleza de se entender que possa haver uma unidade sistêmica moldada em 

um ambiente fechado e estanque, alheio aos fenômenos sociais.  

Nessa ordem de razões, a interpretação para a construção desta tese se 

põe no sentido de que o sistema jurídico deve apresentar-se de forma aberta, 

conformado para interagir com as relações regulares de importação e exportação 

de informações de outros sistemas (fáticos, axiológicos etc.), sendo ele próprio 

parte de um subsistema jurídico24. 

 

2.4  As teorias do direito de Herbert Hart e Ronald Dworkin e a 
contribuição para os sistemas jurídicos 

 

 Hart25 lança questionamentos profundos sobre o que é o direito e inicia seu 

pensamento sobre a relação entre lei e sanção para concluir, entre outras coisas, 
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que o mais importante é haver leis legítimas, deslocando a questão de ordens 

baseadas em ameaças para leis dirigidas a funcionários que possam aplicar 

sanções26.  

 Nesse aspecto, haveria duas formas de intérpretes: o “formalista”, que 

considera que as regras devem ser aplicadas a todos os casos, indistintamente, 

invocando a vontade do legislador; para tanto, haverá apenas “casos fáceis”, de 

mera subsunção do fato à norma. Além disso, há o intérprete “antiformalista” (ou 

“cético”), o qual entende que o direito se baseia nas decisões dos tribunais e que, 

em algumas situações, haverá casos de difícil solução porque não imaginados 

pelo legislador.  

 Hart defende que não deve haver extremos – o formalista seria um 

“otimista” e o cético seria um “desapontado” – e que o melhor é adotar a “meia-

encosta” dessas posições porque, de fato, existem casos fáceis, mas, também, 

existem situações de difícil solução (zonas de penumbra), daí por que é preciso 

entender a presença da “textura aberta do direito”: 

 

A textura aberta do direito significa que há, na verdade, áreas de 
conduta em que muitas coisas devem ser deixadas para serem 
desenvolvidas pelos tribunais ou pelos funcionários, os quais 
determinam o equilíbrio, à luz das circunstâncias, entre interesses 
conflitantes que variam em peso, de caso para caso. Seja como for, a 
vida do direito traduz-se em larga medida na orientação, quer das 
autoridades, quer dos indivíduos privados, através de regras 
determinadas que, diferentemente das aplicações de padrões variáveis, 
não exigem deles uma apreciação nova de caso para caso.

 27
 

 

 Nesse sentido, a “regra de reconhecimento” (RR) de um sistema funciona 

por meio de regras inclusivas, de normas reconhecidas por ela, e de regras 

exclusivas, de normas não reconhecidas por ela. De acordo com Adrian Sgarbi: 

 
Hart, a partir de críticas firmadas à teoria de John Austin, conclui que os 
ordenamentos jurídicos operam com normas primárias e secundárias. As 
normas primárias são normas de ‘conduta’; as normas secundárias são 
normas que viabilizam a operacionalização das outras normas. A norma 
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que estabelece a identidade do ordenamento jurídico em termos últimos 
é a norma de reconhecimento. RR é uma prática complexa que resolve o 
problema da incerteza da ordem jurídica. Como tal, é aferível 
faticamente, com o que se diferencia fortemente da construção de 
Kelsen, pois, para este, a norma última é pressuposta. Além disso, como 
prática complexa, a regra de reconhecimento é verificada constatando-
se, basicamente, o comportamento dos juízes. [...]
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 Depreende-se do texto acima que as normas primárias consistiriam 

naquelas que impõem deveres de comportamento, positivos ou negativos, aos 

membros da sociedade, prescrevendo-lhes sanções para os casos de violações. 

Porém, importante dizer que as normas primárias emanam de um ato de 

autoridade sobre homens, que, portanto, pressupõem o dever de aceitação. As 

normas secundárias, por sua vez, dizem respeito aos poderes jurídicos para 

legislar, para decidir litígios e para criar ou modificar relações jurídicas, com base 

em competências. Não são interpretadas como ordens respaldadas por ameaças, 

mas como normas de modelos de competência. 

 Para Hart, a estrutura do direito estaria consubstanciada na união de 

normas primárias e secundárias. Numa sociedade primitiva, haveria, apenas, 

normas primárias, o que geraria dúvidas intermináveis sobre eventuais violações, 

daí por que o remédio para essa problemática, nas sociedades mais avançadas, 

é o somatório com as normas secundárias, visto que especificaria e traria clareza 

aos comandos da norma primária. 

 Dworkin29, em suas principais obras30 31, tem como objetivo apresentar 

uma teoria melhor para as atividades dos juízes quando estiverem diante de 

hipóteses nas quais uma regra jurídica não lhe seja muito clara, ou seja, diante 

dos “casos difíceis”, ou, ainda, diante daqueles em que nenhuma regra jurídica 

seja aplicável e, mesmo assim, determinada parte tenha direito à demanda.  

 Aponta que, na teoria de Hart, o professor praticamente ignora a 

importância dos princípios como fonte do direito. Em Adrian Sgarbi: 
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Dworkin assinala que o positivismo jurídico tradicional simplifica o direito 
descrevendo-o como um conjunto de regras que são válidas ou inválidas 
com respeito a um critério de pertencimento ou pedigree formal a partir 
do qual essa validade ou invalidade é mensurada. Pontua, assim, que o 
direito não opera dessa maneira, pois existem referências diferentes das 
regras, tais como os princípios e as políticas que escapam a essa 
medida.

32
 

 

 Desse modo, a teoria de Hart perderia força porque qualquer redução da 

teoria da argumentação às regras causa prejuízo inegável ao balanceamento das 

razões na prática jurídica. 

 Em síntese, segundo Dworkin, o modelo de regras e princípios é o que 

permite encontrar saídas jurídicas para as situações não solucionáveis com o 

recurso único das regras, além de justificar, em situações específicas, a utilização 

mitigada de regras quando a incidência de um princípio assim o exigir. É dizer: o 

direito não é constituído por um conjunto de regras, mas, sim, por dois tipos de 

normas: as regras e os princípios.  

 Para Dworkin, o direito deve ser considerado uma junção de princípios e 

regras, visto que ambos se convergem aos padrões jurídicos a serem adotados 

nos casos de obrigações jurídicas. O princípio estabelece o sentido a seguir, 

enquanto a regra tem concretude específica. Ele refuta a ideia de positivismo 

jurídico porque se baseia no pensamento de incompletude do ordenamento 

jurídico na medida em que não aceita a existência de outros direitos fora 

daqueles produzidos pelas instituições constituídas.  

 Dworkin se coloca contra a visão positivista de Hart, pois entende que não 

deve haver criação do direito pelos juízes, mas a construção de princípios pelas 

partes. Nesse pensar, argumenta que a complexidade da praxe jurídica não pode 

estar reduzida ao positivismo das regras e do convencionalismo, por conta de um 

utilitarismo econômico, por ser falho e incapaz de solucionar aqueles casos em 

que ele denomina de “difíceis”, isto é, quando a força de uma lei ou precedente é 

insuficiente para resolver o caso.  

 A sua crítica maior ao positivismo está no fato de Hart refutar qualquer 

ideia de direito que esteja fora da coleção de regras explícitas. Por isso, chama à 

atenção para o princípio da integridade na legislação e aplicação do direito como 

instrumentos que justifiquem e limitem a atuação coercitiva do Estado, daí a 
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comunidade ideal ser aquela que prestigia os princípios. Consequentemente, as 

decisões judiciais que estiverem baseadas em princípios estarão mais afeiçoadas 

aos ideais da democracia. 

 Para ele, contudo, isso não quer dizer que os juízes sejam completamente 

livres para decidir casos difíceis, visto que, a rigor, devem seguir padrões 

mínimos de bom senso e de equidade estabelecidos pela autoridade superior. 

Dworkin adota o argumento do direito como integridade para justificar sua teoria, 

de sorte que deve ser considerado como conceito interpretativo e de forma 

construtiva na busca da melhor solução aos casos difíceis.  

 Vale dizer: o princípio da integridade na deliberação judicial exige que o 

juiz observe o ordenamento jurídico como um sistema coerente de princípios pelo 

qual deve buscar a melhor interpretação construtiva das práticas jurídicas nos 

casos difíceis, daí por que menciona que os juízes são autores e críticos de um 

“romance em cadeia”. É que interpretar uma obra de arte significa partir de 

determinadas crenças, assim como interpretar um texto artístico pressupõe 

apresentá-lo do modo que melhor se exponha a obra de arte. Dworkin33 faz uma 

analogia dessa atividade com o direito, denominando de “romance em cadeia” a 

tarefa do intérprete no momento de aplicar a norma, notadamente diante dos 

“casos difíceis”, quando deve selecionar, dentre muitas leituras possíveis, aquela 

que se ajuste melhor à obra em desenvolvimento, levando em conta os fatos 

anteriores e para onde caminharão, decidindo de maneira conscienciosa. 

 Na sequência, Dworkin, ao mencionar a noção da “integridade” nas 

decisões judiciais, bem assim que o juiz faz parte desse romance em cadeia que 

se sucede de casos e histórias anteriores, de tal sorte a dinamizar o sistema 

jurídico, alude à figura metafórica de um jurista sábio e imaginário – “Hércules” –, 

o qual deve emitir juízos e lidar com tensões ao decidir um sem-número de casos:  

 
[...] Para esse fim, eu inventei um jurista de capacidade, sabedoria, 
paciência e sagacidade sobre-humanas, a quem chamarei Hércules. Eu 
suponho que Hércules seja juiz de alguma jurisdição norte-americana 
representativa. Considero que ele aceita as principais regras não 
controversas que constituem e regem o direito em sua jurisdição. Em 
outras palavras, ele aceita que as leis têm o poder geral de criar e 
extinguir direitos jurídicos, e que os juízes têm o dever geral de seguir as 
decisões anteriores de seu tribunal ou dos tribunais superiores cujo 
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fundamento racional (rationale), como dizem os juristas, aplica-se ao 
caso em juízo.

34
 

 

 A atuação de Hércules, então, sempre ocorrerá criando o romance em 

cadeia, para o que buscará encontrar a melhor interpretação dos casos 

precedentes à luz do direito como integridade, ou seja, como conjunto estruturado 

de princípios sobre a justiça, e não em política.  

 Para Dworkin, o juiz Hércules, existente no plano hipotético, como figura 

coerente, superior e equilibrada, diante de casos difíceis, faria o seguinte35: a) 

buscaria uma teoria coerente para aplicar aos direitos em conflito, se ela pudesse 

atender à maioria dos resultados que as decisões anteriores dos tribunais 

relataram; b) escolheria as hipóteses que pudessem corresponder à melhor 

interpretação das decisões anteriores e, caso se conflitem, elegeria a que 

considerasse a mais adequada; c) buscaria convencer-se da escolha 

consentânea a partir do pensamento de que o direito é baseado em um conjunto 

estruturado e coerente de princípios sobre justiça e equidade, notadamente sobre 

política e direito; d) eliminaria toda a hipótese inconciliável, de uma forma geral, 

com a prática jurídica; e) submeteria a interpretação à prova concreta, indagando 

se esta escolha é coerente o suficiente para justificar as estruturas e decisões 

políticas anteriores da comunidade.  

 Por outro lado, a “teoria da integridade”, desenvolvida por Dworkin, 

destina-se a explicar o direito como uma prática social interpretativa, construtiva e 

criativa que se forma por meio de um “conjunto coerente de decisões construídas 

por muitos autores” – “romance em cadeia” –, e não escrita por um “conjunto de 

decisões isoladas”.  

 Do cotejo entre os dois autores, Adrian Sgarbi expõe os pontos 

dissonantes entre Hart e Dworkin: 

 

Tudo considerado, a suma dos pontos destacados é a seguinte: Dworkin 
está atento aos estudos de Hart. Conforme sua exposição, Hart, por um 
lado, entende haver casos difíceis cuja solução é a de subsunção de 
uma regra geral; e, por outro lado, afirma existirem casos difíceis 
(assimiláveis às zonas de penumbra) em que os juízes devem exercer o 

                                                           
34

 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. p.165. 
35

 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. p.106. 



34 

 

que ele, Dworkin, designa de discricionariedade ‘forte’. Conforme 
afiança, Hart erra porque os juízes sempre aplicam o direito 
preexistente. Para Dworkin, o erro de Hart deve-se ao fato de ele pouco 
valorizar o papel dos princípios jurídicos, porque, quando um caso 
concreto não puder ser solucionado a partir das regras, os juízes devem 
sopesar os princípios que competem e decidir a favor da parte a qual 
determinado princípio pesa mais no caso. Ou seja, Dworkin está 
atacando a posição defendida pelo positivismo hartiano de não haver 
uma resposta única, sobretudo nos ‘casos difíceis’ em razão da 
discricionariedade que este vislumbra. Dada a ‘cegueira’ de Hart, conclui 
dever o modelo explicativo que representa ser abandonado.

36
 

 

 Não há dúvida sobre a contribuição de Hart e Dworkin para a interpretação 

do direito, sobretudo para concluir que o sistema jurídico exige do exegeta a 

aplicação de princípios e regras em busca do real sentido da norma, elementos 

de total pertinência para o processo penal, onde se busca propor que a 

investigação preliminar tenha conformação constitucional, de modo que assegure 

o devido processo constitucional, a preservação do modelo garantista, bem como 

do sistema acusatório que pressuponha total isenção do juiz e a paridade de 

armas entre as partes desde o início da persecução criminal. 

 

2.5  A ordem jurídica de um país 
 

 Importante ter em mente que a ideia fundante da ordem jurídica pressupõe 

um estado de normalidade a formar uma unidade de estrutura.  

 Antes, porém, é preciso assinalar que a ciência do direito não deve ser 

confundida com a ordem jurídica. É aquela que busca solucionar os problemas do 

direito, que é seu objeto de estudo. Interpretar a ordem jurídica dependerá do 

posicionamento filosófico do operador do direito, uma vez que é o jurista quem 

faz a Ciência.  

 Na lição de Miguel Reale, ao conceito de direito, agregam-se os fatos e os 

valores da sociedade, sem qualquer escala hierárquica, positivados em norma 

jurídica (teoria tridimensional do direito).  

 Nesse viés, o papel do jurista é o estudo do direito enquanto fato, valor e 

norma – elementos heterogêneos, de sorte que o método empregado é o lógico 

dialético, porque trata de fatos e valores (diferença entre Lourival Vilanova e Hans 

Kelsen). 
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 Em última razão, a ciência do direito é uma técnica que envolve o 

conhecimento de meio para chegar a um fim. É preciso conhecer as técnicas 

interpretativas, integrativas e corretivas. Também, é necessário utilizar 

corretamente o vocabulário jurídico e emitir definições: este papel é do jurista, não 

do legislador.   

 Pois bem. A ordem jurídica é um bem adquirido na vida em comunidade, 

busca prevenir o caos e promover o equilíbrio social, daí a ideia dessa 

organização partir da própria comunidade que coloca em ordem nosso 

comportamento. Cria-se, então, o poder, que assegura a continuidade e a 

integridade da ordem. É uma forma de fazer os homens conhecerem e 

obedecerem suas posições.  

 Pode-se afirmar, neste contexto, que todo o poder está a serviço da ordem, 

ou seja, é instrumento da ordem; é uma forma de fazer os homens conhecerem e 

obedecerem suas posições, desde que exista aceitação popular. Por outro lado, o 

poder será ilegítimo se ofender a ordem, porque este é seu instrumento.  

Vale lembrar que o poder legitimado é diferente do poder legítimo. O 

primeiro é aceito, ainda que imposto pela força, porque sua origem foi aceita pela 

população, que está fora da norma jurídica. O segundo deve acatar os interesses 

do povo, deve atingir a ideia de bem. A realização de suas atividades deve ser 

institucional, ou seja, sua origem deve estar prevista em norma.  

O poder será ilegítimo quando não atender aos interesses do povo, quando 

for tirânico e quando não atender à finalidade do direito de resistência. 

Vista a noção de poder, bem é de ver-se que a norma jurídica é ato que 

decorre do poder praticado por pessoa competente, com autoridade legítima. 

Para existir norma, é necessário a presença de outrem. Por isso, a norma jurídica 

pressupõe alteridade (alter = outro). Nesse sentido, a norma jurídica trabalha com 

comportamentos humanos em constante interação social. 

Por isso, a norma jurídica regula as relações do homem em seu convívio 

no âmbito de uma sociedade organizada. Vale dizer, na medida em que o ser 

humano convive, interage e se relaciona no grupo social. 

 Ao conteúdo axiológico de norma jurídica é imanente o conceito de 

obrigatoriedade, a impor deveres aos seus destinatários à luz de determinado 

ordenamento jurídico. Em Maria Helena Diniz: 
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Por conseguinte, poder-se-á afirmar que a norma jurídica é um 
imperativo em virtude da significação do seu conteúdo. Ao sentido de um 
querer, desligado da sua base psicológica, chamamos dever ser, assim 
como ao conteúdo do respectivo imperativo, inteiramente desligado do 
processo psíquico do ato de mandar ou de vontade, chamamos norma. 
As normas jurídicas são imperativas, ou prescritivas, porque impõem um 
dever, situando-se no âmbito da normatividade ética, já que têm por 
escopo regular a conduta humana tendente à consecução de fins 
próprios ao homem.

37
  

 

 Daí que, conforme a opinião dominante, as normas jurídicas irão se 

caracterizar pela imperatividade. 

 Para encerrar, na atualidade, fala-se muito do que seria o “pós-positivismo” 

e a função desempenhada pelo juiz, porém sem definir com convicção o que seria 

o pós-positivismo.  

 A verdade é que a dogmática jurídica ainda não apresenta, 

satisfatoriamente, os alicerces de um paradigma pós-positivista. Entre o 

positivismo exegético (primitivo), que separava o direito e a moral, lei e direito, e 

reduzia a atividade interpretativa, típico do período posterior à Revolução 

Francesa, e o positivismo normativista, defendido, entre outros, por Kelsen, 

especialmente sobre a questão da validade das normas jurídicas, e o “pós-

positivismo” ainda há muito a ser construído para formar uma doutrina sólida 

visando dizer que exista algum marco jurídico. 

 Mas, é possível dizer que, no atual estágio do Estado Democrático de 

Direito, as decisões judiciais devem conter a fundamentação satisfatória a 

assegurar total compreensão do livre convencimento do juiz e das regras e 

princípios que se entenda aplicáveis ao caso concreto, especialmente nos casos 

difíceis. Alerta Lenio Luiz Streck: 

 
Isso significa que, para além da cisão estrutural entre casos simples e 
casos difíceis, não pode haver decisão judicial que não seja 
fundamentada e justificada em um todo coerente de princípios que 
repercutam a história institucional do direito. Desse modo, tem-se por 
superada a discricionariedade a partir do dever fundamental de resposta 
correta que recai sobre o juiz no contexto do paradigma do Estado 
Democrático de Direito.

38
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 Tal preocupação se dá porque não se pode confundir o avanço da teoria 

dogmática na interpretação da norma com a total liberdade de decidir dos juízes 

em franca discricionariedade, ou mediante o descabido ativismo judicial, ocorrido 

em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes. Ou ainda mediante 

decisões que, equivocadamente, invocam teorias oriundas de sistemas jurídicos 

estrangeiros e totalmente incompatíveis ao sistema jurídico brasileiro, 

demonstrando desconhecimento teórico do operador do direito nas matérias 

propedêuticas.  

 

2.6  O subsistema jurídico do direito processual penal 
 

 De início, é de alinhar-se que o direito processual penal brasileiro se 

consubstancia em princípios e regras que dizem com a tutela dos direitos 

humanos fundamentais e:  

 

[...] à intervenção estatal na vida do indivíduo na persecução penal, 
expressos na Constituição da República Federativa de 1988, no Código 
de Processo Penal e nas leis especiais, os fatos sociais definidores da 
forma de apurar as infrações penais e os valores de justiça social.

39
  

 

De acordo com o conceito exposto, a organização sistêmica do direito 

processual penal deve ficar a cargo da dogmática processual penal, e não da 

descabida teoria geral do processo. 

Neste particular, é preciso desconstruir, nos dias atuais, a ideia de que 

existiria uma “teoria geral do processo” e de que se poderia conceber o direito 

processual como uma só categoria da ciência do direito processual. 

A teoria unitária do processo foi construída a partir da visão de processualistas 

civis.  No entanto, à luz do processo penal constitucional, notadamente a partir da 

Constituição Federal de 1988, não há como se aplicar os princípios e as regras do 

processo civil ao processo penal. 

Os princípios informadores do processo civil referem-se ao direito privado e, 

mormente, às relações intersubjetivas que envolvem os negócios jurídicos e as 
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relações privadas, de um modo geral. Não há qualquer similitude entre os conteúdos 

do processo civil e do processo penal.  

Mesmo que se admitisse o processo como “relação jurídica” (Oskar von 

Bülow), ou como “situação jurídica” (James Goldschmidt), como “instituição” (Jaime 

Guasp), ou como “serviço público” (Léon Duguit e Gaston Jèze), esse ponto de 

semelhança não teria a justificativa de concluir que subsiste uma teoria geral do 

processo. 

 A teoria unitária mostra-se sem consistência, porque inexiste identidade entre 

o processo civil e o processo penal. São instituições distintas. A relação tratada no 

processo penal é de direito público e envolve o status libertatis. O processo penal é 

instrumento indispensável para o Estado exercer o seu ius puniendi, ao passo que os 

negócios jurídicos são solucionados pelas normas de direito privado. Significa dizer 

que, no processo penal, há obediência rigorosa ao princípio do favor rei e do ônus da 

prova que, atualmente, deve recair todo sobre o órgão acusador.  

 A partir do entendimento de que deve existir um subsistema próprio para o 

direito processual penal, importante lembrar que, para tanto, deve haver  (I) unificação 

sistemática de conteúdos diversos, (II) formação de um conjunto de representação 

conceitual e simbólica de dados de observação e (III) um conjunto de regras de 

inferência que permitam a previsão dos dados de fato.  

 Roberto Ferreira Archanjo da Silva40 conclui, sob este aspecto, que a teoria do 

direito processual penal atende aos referidos requisitos, visto que: a) primeiro, integra 

uma unidade organizada sistematicamente de conteúdos diversos, como 

investigação criminal, ação penal, processo penal, jurisdição penal e execução penal; 

b) apresenta uma representação conceitual e simbólica de dados a serem 

observados por meio de enunciados descritivos em correlação; c) possui regras 

postas que permitam a previsão de dados fáticos na dinâmica da persecução penal, 

desde o cometimento do fato penalmente relevante até o julgamento final. 

 Com esses contornos, é possível adentrarmos no capítulo que tratará dos 

sistemas de investigações criminais.  
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3  CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO  
 

3.1  Histórico da construção dos direitos fundamentais 
 

 Não há como iniciar qualquer incursão acerca da Teoria dos Direitos 

Fundamentais sem tratar do “constitucionalismo”, cuja definição, grosso modo, 

pode ser posta como o movimento que sustenta a limitação do poder estatal, a 

fim de prevenir abusos. 

 Na lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho41, o constitucionalismo refere-

se a um movimento político e jurídico que tem por fim estabelecer em toda parte 

regimes constitucionais, ou seja, governos moderados, limitados em seus 

poderes e submetidos a Constituições escritas. 

 Quanto à origem da primeira Constituição, controverte-se a doutrina, no 

sentido de que seria a Lei das XII Tábuas, em Roma (450 a.C), ou o Torá, dos 

hebreus.  

 Da Grécia também podem ser lembradas as normas conhecidas como 

nómoi (normas mais básicas da politeia, como os costumes). 

 De qualquer sorte, depreende-se que a maioria dos doutrinadores sustenta 

que a primeira Constituição (entendida como tal) seria a Magna Carta Libertatum, 

de João “Sem Terra”, haja vista que seria uma declaração de direitos.  

 Neste aspecto, é significativo observar que a Inglaterra, naqueles tempos, 

houvera sido ocupada, depois da queda do Império Romano, pelos povos 

bárbaros, principalmente pelos anglos e saxões, politicamente atrasados, grupos 

que viviam sob estrutura feudal e que mal sabiam ler e escrever.   

 No ano de 1215, assumiria um rei, João “Sem Terra”, um estrangeiro 

desprovido de propriedades, porque não era o primogênito. Nessa condição, era 

considerado politicamente frágil, motivo pelo qual os barões feudais anglos e 

saxões aproveitaram essa debilidade para impor-lhe o reconhecimento de direitos 

básicos e fundamentais. Desse contexto político, surgiria, então, a Magna Carta 

Libertatum.  

 Mas há, ainda, pesquisadores que reputam que a primeira Constituição 

verdadeira (que reconhecia direitos do povo) foi a Bill of Rights (Declaração de 
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Direitos) promulgada na Inglaterra, em 1688, depois da Revolução Puritana e 

Gloriosa. 

 Para outros, a Constituição americana de 1787 teria sido a primeira 

Constituição escrita (o Pacto da Filadélfia). Com o final da Revolução Gloriosa, 

em 1688, houve a separação entre o poder do rei e o poder do parlamento. 

Reconhecia-se que o parlamento representaria o povo. Nessa época, foi assinado 

a Bill of Rights, afirmando os direitos fundamentais citados. Em 1776, as 13 

colônias americanas declararam-se independentes da Inglaterra. Nessa época, 

surgiria os Estados Unidos da América. Firmava-se, assim, a Declaração de 

Direitos da Virgínia, de 1776. Em 1787, nasceria a primeira Constituição 

americana. Curiosamente, não previa direitos fundamentais. Posteriormente, 

entretanto, foram incluídos pelas emendas.  

 Mas, para o constitucionalismo, o mais importante é que esse movimento 

se inicia destacadamente com o “pensamento iluminista”. De acordo com Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho:  

 

A ideia de Constituição ganhou força associada às concepções do 
Iluminismo, a ideologia revolucionária do século XVIII. Esta cosmovisão 
tem cinco ideias-força, que se exprimem pelas noções de Indivíduo. 
Razão, Natureza, Felicidade e Progresso. De fato, ela concebe o homem 
como indivíduo, ou seja, como um ser individualizado, com vida e 
direitos próprios, que não se confunde com a coletividade, nem se funde 
nesta. Este indivíduo é eminentemente racional, determina a sua 
vontade por uma razão que não aceita senão o que lhe pode ser 
demonstrado.  
[...] 
No plano estritamente político, o liberalismo encarece os direitos naturais 
do homem, tolera o Estado como um mal necessário e exige, para 
prevenir eventuais abusos, a separação de poderes que Montesquieu 
teorizou, de forma definitiva, no Espírito das leis.

42
 

 

 Em 1789, eclodiu a Revolução Francesa. A França vivia uma sociedade 

estamental (classes divididas em: clero – primeiro estado, nobreza – segundo 

estado e a burguesia – terceiro estado). A burguesia possuía recursos, mas não 

possuía poderes. Nascia, então, o movimento que culminaria na mencionada 

Revolução. Promulgou-se, assim, a “Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão”, sob influência dos iluministas, como Rousseau, Montesquieu e Diderot, 
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que, até hoje, compõe a Constituição Francesa (aquela declaração integra seu 

texto hodierno). 

 Nessa evolução histórica, o surgimento do Estado de Direito está 

diretamente ligado às revoluções liberais burguesas.  Isso porque, especialmente, 

depois da Revolução Francesa, praticamente todos os países do mundo 

passaram a ter Constituições escritas.  

 Após a Segunda Guerra Mundial, houve a universalização dos direitos 

fundamentais. Forçoso concluir, pois, que os direitos fundamentais foram 

“construídos” ao longo do tempo. Na atualidade, a luta é fazer da Constituição um 

documento “real”. 

 

3.2 Introdução aos direitos fundamentais 
 

 O jusnaturalismo prescreve ações cuja valoração independe de juízo sobre 

elas, visto que naturalmente aceitas pela sociedade, tais como o são, na 

atualidade, o direito à vida, à liberdade e à propriedade, daí por que considerados 

direitos preexistentes. Conclui-se, pois, que os direitos fundamentais são os 

direitos naturais, aqueles subsistentes embora não previstos no direito positivado. 

 Os realistas dizem que direitos fundamentais são aqueles obtidos 

historicamente. Ao falarmos em direitos fundamentais é imprescindível trazermos 

à tona a conceituação de dignidade humana. Trata-se de princípio fundamental 

da República (artigo 1º, III).  

 Dizia Immanuel Kant43 que as coisas têm preços; as pessoas têm 

dignidade. É o reconhecimento de que todo ser humano tem um núcleo de 

direitos básicos (direitos fundamentais) invioláveis.  

 A opinião dominante na doutrina é no sentido de que todos os direitos 

fundamentais emanam da dignidade humana. Todavia, nem todos os direitos 

fundamentais têm origem nela.  
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 Por fim, direitos fundamentais estão atrelados ao Estado de Direito, isto é, 

aquele em que os direitos básicos devem ser respeitados. É o Estado de poderes 

limitados. No Estado absolutista o rei podia tudo. No Estado absoluto, há súditos 

(aqueles que se submetem ao Poder absoluto); no Estado moderno, há cidadãos 

(aqueles que possuem direitos fundamentais). 

 Acerca dos direitos fundamentais, várias terminologias subsistem como 

direitos humanos, direitos fundamentais, liberdades públicas, dentre outras, o que 

se afigura natural, visto que diz respeito ao caráter histórico e às circunstâncias 

de diversos sistemas jurídicos que lhe reconheceram a existência. Há, também, 

corrente no sentido de que haveria sinonímia entre “direitos humanos” e “direitos 

fundamentais”. 

 Prevalece, contudo, a dicotomia de conformidade com a fonte normativa, a 

saber: I) direitos humanos; II) direitos fundamentais. 

 Grosso modo, direitos humanos são aqueles protegidos em âmbito 

internacional (tutelados em tratados internacionais). Direitos fundamentais são 

aqueles reconhecidos internamente em um país. Para Guilherme Nucci: 

 

Cremos mais acertada a posição de acolhimento da terminologia dos 
direitos humanos, como os direitos universais do ser humano, 
reconhecidos como tais nacional e internacionalmente (v.g., o direito à 
liberdade). Geralmente constam, pelo menos, em tratados e convenções 
internacionais, podendo estar, também, na Constituição Federal.  
São, em nossa visão, direitos fundamentais, os que formalmente, forem 
assim considerados pela Constituição Federal.

44
 

 

 Direitos fundamentais são aqueles básicos assim reconhecidos na 

Constituição: direito à vida, à liberdade, à propriedade, ao meio ambiente, à 

saúde, à educação e à cultura, dentre outros.   

 Entre nós, os direitos fundamentais estão previstos no Título II da 

Constituição Federal de 1988 da seguinte forma: I) direitos e deveres individuais e 

coletivos; II) direitos sociais; III) nacionalidade; IV) direitos políticos; V) partidos 

políticos. 

 No entanto, tem-se entendido – inclusive na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal – que há direitos fundamentais fora dos artigos 5º ao 17 da 
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Constituição (Título II). Nesse sentido, merece ser lembrado que o artigo 5º, §2º, 

da Constituição prevê que os direitos e garantias fundamentais elencados não 

excluem outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. 

 Para Flávia Piovesan: 

 
Ora, ao prescrever que ‘os direitos e garantias expressos na 
Constituição não excluem outros direitos decorrentes dos tratados 
internacionais’, a contrario sensu, a Carta de 1988 está a incluir, no 
catálogo de direitos constitucionalmente protegidos, os direitos 
enunciados nos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Este 
processo de inclusão implica na incorporação pelo texto constitucional 
destes direitos. 
Ao efetuar tal incorporação, a Carta está a atribuir aos direitos 
internacionais uma natureza especial e diferenciada, qual seja, a 
natureza de norma constitucional. Os direitos garantidos nos tratados de 
direitos humanos de que o Brasil é parte integram, portanto, o elenco 
dos direitos constitucionalmente consagrados. [...]

45
 

 

 Importante consignar que as características abaixo são regras, de sorte 

que exceções há e apenas servem para corroborá-las. Logo, é possível que 

sejam flexibilizadas desde que não afrontem a dignidade humana. 

 

1) Historicidade. Decorrem de uma construção histórica. Logo, os direitos 

fundamentais têm fundamentos históricos. Daí por que Norberto Bobbio46 aponta 

as várias gerações dos direitos.  

 

2) Relatividade. Nenhum direito fundamental é absoluto. Primeiro, porque pode 

haver concorrência entre eles (colisão de direitos). Segundo, porque ninguém 

pode invocar determinado direito para justificar a própria torpeza. 

 

3) Inalienabilidade. Ninguém pode alienar direitos fundamentais porque eles 

também interessam à coletividade. Exemplo: ainda que exista o direito à 

integridade física, não se pode vender um órgão de seu próprio corpo. 

 

4) Indisponibilidade. O titular do direito fundamental não pode livremente dispor 

dele. Exemplo: ninguém pode praticar a eutanásia. Essa é a regra. Entretanto, há 

exceções, como, por exemplo, a possibilidade de dispor do direito à propriedade.  
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5) Indivisibilidade. Os direitos fundamentais compõem um bloco de direitos. São 

inseparáveis e de exigência obrigatória. Não podem ser “relativizados”, sob pena 

de colocar em risco todo o conjunto de direitos fundamentais.  

 

6) Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais não se perdem pelo decorrer do 

tempo. Podem ser exercitados a qualquer momento.   

 

 Os direitos fundamentais dividem-se, no plano da eficácia, em horizontais e 

verticais. São horizontais aqueles aplicáveis entre os cidadãos47, pois se 

consolida o entendimento de que os direitos fundamentais não devem se 

circunscrever às relações políticas entre governantes e governados, mas, 

também, às relações de trabalho e família.  São verticais os direitos fundamentais 

que relacionam o Estado aos cidadãos. Neste particular, vale lembrar a 

constitucionalização dos direitos privados no sentido de que todos estes devem 

ser interpretados conforme a Constituição. 

 Ademais, entre nós, os direitos fundamentais devem ter aplicabilidade 

direta e imediata, conforme o artigo 5º, §1º, da Constituição Federal. Não podem 

ter eficácia limitada ou contida. 

 Sob o ponto de vista histórico, Norberto Bobbio48 classificou os direitos 

fundamentais, de acordo com as conquistas históricas, em direitos de primeira 

(direitos individuais), segunda (direitos sociais, econômicos e culturais) e terceira 

(direitos difusos e coletivos) gerações. 

 Também tem sido utilizada a expressão dimensão, no lugar de geração. A 

rigor, o termo dimensão emprega-se baseado nas óticas subjetiva e objetiva. De 

acordo com a dimensão subjetiva, Gilmar Mendes pontua:  

 
Nessa perspectiva, os direitos fundamentais correspondem à exigência 
de uma ação negativa (em especial, de respeito ao espaço de liberdade 
do indivíduo) ou positiva de outrem, e, ainda, correspondem a 
competências – em que não se cogita de exigir comportamento ativo ou 
omissivo de outrem, mas do poder de modificar-lhe as posições 
jurídicas.

49
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 Por outro lado, ter-se-á a dimensão objetiva dos direitos fundamentais 

quando refletirem valores da sociedade incrustados na Constituição. Neste caso, 

os direitos fundamentais estarão a transcender a perspectiva individual do 

cidadão. Passam a ter eficácia horizontal. 

  No entanto, o termo geração afigura-se mais consentâneo porque se 

relaciona à historicidade, ao passo que dimensão leva a entender que alguns 

direitos substituem ao outro.  

 Os direitos de 1ª geração surgiram depois das revoluções liberais 

burguesas (Revolução Puritana e Gloriosa, na Inglaterra, em 1688, a 

Independência Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789) e ficaram 

conhecidos como os direitos individuais ou negativos (obrigação de o Estado 

abster-se). Nessa época, o rei possuía direito de vida e de morte dos cidadãos e, 

com essas revoluções, esses poderes tornaram-se limitados. 

 Na ótica de Celso Lafer: 

 
Os direitos humanos da Declaração de Virgínia e da Declaração 
Francesa de 1789 são, neste sentido, direitos humanos de primeira 
geração, que se baseiam numa clara demarcação entre Estado e não-
Estado, fundamentada no contratualismo de inspiração individualista. 
São vistos como direitos inerentes ao indivíduo e tidos como direitos 
naturais, uma vez que precedem o contrato social. [...]

50
 

  

 Posteriormente, a sociedade perceberia que era preciso lutar pela 

igualdade social (saúde, segurança pública etc.), econômica e cultural. Surgiria, 

então, os direitos de 2ª geração. Como exemplo, citemos a Constituição 

Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919, na Alemanha, depois da 

Primeira Guerra Mundial. Ao contrário dos direitos de 1ª geração, os direitos de 2ª 

geração são positivos e corretivos, pois impõem uma obrigação positiva – de 

justiça social. A Constituição brasileira trata dos direitos sociais do artigo 6º ao 

artigo 11. 

 Os direitos de 3ª geração são os direitos difusos e coletivos. São 

designados de transindividuais, supraindividuais e metaindividuais. Referem-se 
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ao direito à paz, ao desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente, à 

conservação do patrimônio histórico e cultural51. 

 Na contemporaneidade já se discute a existência dos direitos de 4ª 

geração. Para Paulo Bonavides52, seriam aqueles direitos ligados à proteção da 

democracia e ao pluralismo, isto é, o direito de ser diferente, o direito das 

minorias e o direito à informação, entre outras coisas. Exige-se que o pluralismo 

seja revisto como realidade fática e que a igualdade constitucional seja tornada 

uma concretude a todos. Os direitos de 4ª geração objetivam absorver e otimizar 

a subjetividade dos direitos de 1ª geração. 

 Subsiste, ainda, a Teoria dos Quatro Status, de Georg Jellinek53. Sua 

classificação leva em conta o status do indivíduo na sua relação com o Estado. 

São divididos da seguinte forma: 1) status passivo (deveres em relação ao 

Estado. Posição de subordinação em relação ao Poder Público); 2) status ativo 

(poder de interferir na formação da vontade do Estado); 3) status negativo 

(discricionariedade que o indivíduo tem para agir livre da atuação do Estado); e 4) 

status positivo (possibilidade de exigir ações positivas do Estado).  

 São titulares de direitos fundamentais os brasileiros natos e os 

naturalizados, além dos estrangeiros residentes no país, mencionados 

expressamente no artigo 5º da Constituição Federal de 1988.  

 Quanto ao estrangeiro temporariamente em solo brasileiro (estrangeiro em 

trânsito), os direitos fundamentais também lhe são extensíveis (exemplos: direito 

à integridade física, ao devido processo legal e acesso ao Poder Judiciário). 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no julgamento do 

habeas corpus nº94016, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Melo, que ficou conhecido 

como “caso do empresário russo Boris Berezovsky”54. 

 No que toca às pessoas jurídicas (de direito público e de direito privado), 

os direitos fundamentais também lhe são aplicáveis, conforme opinião doutrinária 
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dominante.  Veja que a própria Constituição Federal, no artigo 5º, XVII a XXI faz 

prova dessa assertiva. A opinião majoritária, outrossim, reputa que outros direitos 

fundamentais (devido processo legal, mandado de segurança etc.) são aplicáveis 

à pessoa jurídica, desde que lhe sejam pertinentes. O Supremo Tribunal Federal 

tem reiteradamente afirmado que não cabe habeas corpus em favor de pessoa 

jurídica.  

 Os limites de direitos fundamentais são de três ordens: a) limites 

mencionados na própria Constituição; b) limites decorrentes da própria reserva 

legal; c) limites decorrentes da colisão. 

 Os limites impostos da própria Constituição estão em seu próprio corpo, 

como, por exemplo, a pena de morte em caso de guerra declarada e o estado de 

defesa ou de sítio.  

 Os limites oriundos da reserva legal ocorrem quando a Constituição 

destina ao legislador infraconstitucional a discricionariedade para decidir a 

extensão de um direito fundamental, como ocorre com o direito de propriedade.  

 Os limites decorrentes da colisão de direitos fundamentais sucedem 

quando dois valores constitucionais estiverem em conflito. Exemplo: direito de 

intimidade e direito à liberdade de imprensa. Em casos tais, a solução deverá ser 

buscada no caso concreto, por meio do princípio da ponderação (método da 

concordância prática) ou do princípio da proporcionalidade55 (proibição de 

excessos). 

 Neste viés, é importante lembrar a Teoria dos Limites dos Limites 

(Schranken-Schranken), de origem alemã. Em Gilmar Mendes56, direitos, 

liberdades, poderes e garantias são passíveis de limitação ou restrição pela ação 

do legislador. No entanto, só será possível restringir direito fundamental quando 

for adequada ao caso concreto e, nestas situações, na medida do necessário, 

porém com resguardo do núcleo essencial, porque não se pode admitir o 

esvaziamento do conteúdo do direito fundamental decorrente de restrições 

descabidas, desmesuradas ou desproporcionais.  
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 De acordo com a Teoria dos Limites dos Limites, é preciso: (I) a 

observância do núcleo essencial; (II) a restrição genérica e abstrata (a evitar 

casuísmos); (III) a submissão ao princípio da proporcionalidade.  

 

3.3  Interpretação dos direitos fundamentais 
 

 Ao falar sobre a “proposta tríade para o sistema acusatório brasileiro”, é 

relevante ter em mente, como pressuposto, que o operador do direito opere com 

o zelo necessário para extrair da interpretação do sistema a “máxima” 

observância dos valores constitucionais, notadamente de suas garantias 

fundamentais. É que, para Flávia Piovesan: 

 

A nenhuma norma constitucional pode-se dar uma interpretação que lhe 
retire ou diminua a razão de ser. Considerando os princípios da força 
normativa da Constituição e da ótima concretização da norma, à norma 
constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê, 
especialmente quando se trata de norma instituidora de direitos e 
garantias fundamentais. [...]

57
 

 

 Cumpre não perder de mira que a Constituição Federal é definida como a 

ordem jurídica fundamental da comunidade.  

 Nesse espectro, vêm à tona os tradicionais métodos de interpretação: 

gramatical, histórico, sistemático e teleológico, cujas conceituações, porque 

conhecidas, prescindem de maiores esclarecimentos.  

 Importante consignar que estes métodos de interpretação, à vista de 

determinadas espécies de normas constitucionais, são insuficientes, como se 

sucedem com as normas abertas, ou seja, aquelas flexíveis às diferentes opções 

políticas, de sorte que seus conceitos caracterizam-se por sua amplitude e por 

sua indeterminação. Não obstante, esse debate foge ao objeto desta pesquisa.  

 Em Konrad Hesse, o direito constitucional implica a compreensão prévia de 

seu objeto, qual seja a Constituição. Somente a partir dessa compreensão prévia 

permite-se ao direito constitucional identificar os problemas constitucionais, assim 

como dar-lhes respostas adequadas: 
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Entender o Direito Constitucional vigente implica a compreensão prévia 
de seu objeto: a Constituição. Somente a partir de referida compreensão 
se permite ao Direito Constitucional identificar os problemas 
constitucionais, assim como dar resposta adequada aos mesmos [...]

58
 

 
 

 De outro vértice, há de levar em conta, nos métodos de interpretação, a 

concretização hermenêutica e a sua colocação em prática.  

 Para tanto, o método tópico parece ser o mais adequado, embora com 

algumas reservas, haja vista a unidade da Constituição que, invariavelmente, 

deve ser considerada.   

 Aliás, o método tópico destina-se a mitigar as crises da Constituição59, as 

quais, em última razão, constituem verdadeira crise do Estado constitucional.  

 Desse modo, tem-se que as crises da Constituição são problemas perenes 

relacionados à capacidade do direito para ordenar normativamente o processo 

político.  

 A despeito da insuperável crise da Constituição, a força normativa da 

Constituição tem resistido, no âmbito histórico, a essas situações perenes de 

vicissitudes e aos fatores reais de poder. 

 Essa manutenção inabalável esteve a demonstrar, na história, que a 

Constituição não é, apenas, um “pedaço de papel”, como teria dito Ferdinand 

Lassalle60, mas a soma de fatores reais de poder que regem um país. 

 Em Hesse61, a Constituição não configura apenas a expressão de um “ser”, 

mas, também, de um “dever ser”; ela significa mais do que o simples reflexo das 

condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas. 

Desse modo, toda Constituição, ainda que considerada simples projeto teórico, 

deve buscar um germe material de sua força vital no tempo, nas circunstâncias, 

no caráter nacional, a necessitar apenas de seu desenvolvimento.  
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 Segundo Hesse, “um ótimo desenvolvimento da força normativa da 

Constituição depende não apenas do seu conteúdo, mas também de sua 

práxis”62.  Segue-se que o papel do direito constitucional é realçar, despertar e 

preservar a vontade da Constituição.  

 A propósito, o próprio pensamento de José Antonio Zamora vem à tona, ao 

aludir à importância de entender o processo histórico das barbáries perpetradas 

pelos seres humanos, com o objetivo de a sociedade evoluir para uma fase de 

emancipação, pois, como lembra Zygmunt Bauman63, o holocausto foi gestado e 

posto em prática numa fase avançada de nossa civilização, daí por que é um 

problema de toda a sociedade. A barbárie nos coloca diante dos olhos o resultado 

do próprio processo de evolução do qual surgiu a sociedade moderna.  

 Numa visão mais contemporânea dos fenômenos jurídicos, destacamos as 

reflexões de Boaventura de Sousa Santos64, o qual, ao conceituar “globalização”, 

pontua tratar-se do processo pelo qual determinada condição ou entidade local 

estende sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de 

designar como local outra condição social ou entidade rival. A expansão desse 

fenômeno local, ao se concretizar em proporções mundiais, é denominado 

“localismo globalizado”65. 

 Nessa esteira de conclusão, deve ser destacada a Constituição diante de 

seu significado à comunidade.  

 A Constituição não pressupõe um Estado preexistente, senão dependente 

da atuação humana. A Constituição, assim, é a ordem jurídica fundamental da 

comunidade, conforme Hesse: 

 
Enquanto ordem jurídica fundamental da Comunidade, a Constituição 
não se limita a ordem da vida estatal. Suas normas abarcam também – 
de forma especialmente clara, garantias tais como de matrimônio, de 
família, de propriedade, de educação, de liberdade da arte e da ciência –
as bases da ordem da vida não estatal.

66
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 Adverte o autor que a Constituição contém requerimentos dirigidos à 

conduta humana, de sorte que essas normas não são mais do que letras mortas, 

sem eficácia alguma, quando o seu conteúdo não se incorpora ao comportamento 

da comunidade67.  

 Interpretação constitucional é concretização, cuja realização pressupõe a 

exata compreensão da norma a concretizar.  

 A aderência da Constituição à comunidade está condicionada à 

possibilidade de sua exequibilidade prática. Quanto maior a conexão de seus 

preceitos, maior será a força normativa da Constituição.  

 Daí sobrevém o questionamento: quem tem legitimidade de interpretar a 

Constituição? Por se tratar de um documento democrático, parece indubitável que 

toda sociedade detém esse poder.  

 A evolução do Estado Democrático de Direito demonstra que a 

hermenêutica constitucional é encargo de uma sociedade aberta, na exata 

construção teorética formulada por Peter Häberle, o qual propugna pela adoção 

de formas de interpretação adequadas à sociedade pluralista ou sociedade 

aberta:  

Interpretação constitucional tem sido até agora, conscientemente, coisa 
de uma sociedade fechada. Dela tomam parte apenas os intérpretes 
jurídicos ‘vinculados às corporações’ (zünftmässige interpreten) e 
aqueles participantes formais do processo constitucional. A interpretação 
constitucional é, em realidade, mais um elemento da sociedade aberta. 
Todas as potências públicas, participantes materiais do processo social 
estão nela envolvidas, sendo ela, a um só tempo, elemento resultante da 
sociedade aberta e um elemento formador ou constituinte dessa 
sociedade (...weil Verfassungsinterpretation diese offene Gesellschaft 
immer von neuem mitkonstituiert und von ihr konstituiert wird). Os 
critérios de interpretação constitucional hão de ser tanto mais abertos 
quanto mais pluralista for a sociedade.
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 A concepção de nosso autor vem de encontro ao modelo tradicional de 

interpretação por uma sociedade fechada.  
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 Aliás, deve-se registrar que quase toda a teoria de interpretação 

constitucional está vinculada ao modelo de interpretação de uma “sociedade 

fechada”.  

 Importante lembrar, nesse particular, que a interpretação feita pelos juízes 

não é a única. Todos os cidadãos e a própria opinião pública têm influxos no 

processo de interpretação constitucional, ainda que colocados como “pré-

intérpretes”. Diz-se que o destinatário da norma é participante ativo, muito mais 

ativo do que se pode supor tradicionalmente, do processo hermenêutico. Logo, 

como não são apenas os intérpretes jurídicos da Constituição que vivem a norma, 

eles não detêm o monopólio da interpretação da Constituição. Tal raciocínio 

decorre, dentre outras coisas, do próprio pacto republicano.  

 Conforme Peter Häberle, Constituição é, nesse sentido, um espelho da 

publicidade e da realidade69. É exatamente o que ocorre nesses julgamentos 

populares. 

 Sob tal ângulo, merece destaque o pensamento moderno desenvolvido por 

Castor Mari Martin Bartolomé Ruiz70, ao abordar o tema “a justiça perante uma 

crítica ética da violência”. A violência, segundo o autor, deve ser compreendida 

para além do direito, visto que a análise crítica deve superar a perspectiva jurídica 

de (mera) transgressão legal para posicionar-se no lugar da vítima que a sofre. 

Trata-se de uma aproximação ética à violência. Há de se ter em mente que a 

gênese da violência não está em mera transgressão do direito, mas, além disso, 

em uma violação ética, haja vista negar a alteridade humana. Desse modo, essa 

visão repercutiria diretamente na atual teoria da justiça.  

 Por isso, a violência está umbilicalmente ligada à ética, na medida em que, 

de acordo com Walter Benjamin71, uma causa eficiente se converte em violência, 

no sentido estrito da palavra, apenas quando incide sobre as relações morais e 

estas só subsistem em seres humanos. Daí o vínculo formado pelo trinômio 

“violência” – “alteridade humana” – “violação da ética”. Para Benjamin, um ato só 

pode ser violento se nega, de alguma forma, a alteridade humana. Se isso 
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ocorrer, estaremos diante da agressividade, e não da violência propriamente 

dita72.  

 Nesse estudo acerca da crítica ética da violência, fica bastante nítida a 

relevante distinção fenomenológica entre agressividade e violência, visto que 

aquela, em geral, pode ser considerada natural, enquanto esta se materializa a 

partir da intencionalidade estratégica que a produz. Em última razão, a violência é 

característica imanente ao ser humano. Os animais irracionais possuem 

naturalmente a agressividade.  

 Lembra Bartolomé Ruiz73 que a moral é o freio inibidor do ser humano 

contra a violência. Por isso, leis morais, como “não matarás”, são formas de 

tradição social de recursos suplementares dos rituais que os seres humanos 

encontram para neutralizar a pulsão mimética da violência.  

 Thomas Hobbes74, a seu tempo, já asseverava que o estado de natureza 

humano é um estado de guerra de todos contra todos. 

 Desses pensamentos, extrai-se a conclusão de que ao direito caberá 

discernir entre violência legítima e violência ilegítima. Isso porque a violência é a 

criadora da vítima como efeito colateral da consecução de seus fins e oferece a 

destruição de sua vida como instrumento útil para o direito. Nessa esteira de 

conclusão, a vítima cumpre o papel de sacrifício necessário à preservação do 

direito.  

 Bartolomé Ruiz75, ao concluir seu pensamento acerca da justiça perante 

uma crítica ética da violência, afirma que a perspectiva ética permite desconstruir 

o direito sempre e quando esse direito não se conforme aos imperativos éticos 

das vítimas como critérios de justiça primeira.  

 Neste século XXI, o mote pelo qual trespassa o constitucionalismo 

contemporâneo está em sua eficácia.   
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 Até o século passado, os vetores de resolução das problemáticas jurídico-

políticas do estado atual estavam nas liberdades fundamentais, na isonomia entre 

os poderes e na segurança jurídica.  

 Contudo, a par das convolações econômicas e políticas havidas nesse 

interregno, o direito constitucional acabou por tornar-se o ramo do direito a sofrer 

o maior influxo desses fenômenos.  

 A globalização de mercados, a internacionalização do sistema financeiro e 

a livre circulação de capitais tornaram a Constituição a grande vilã do mercado 

competitivo.  

 No passado, a ideia de Constituição cada vez mais foi apontada como 

entrave ao funcionamento do mercado, como freio de competitividade dos 

agentes econômicos e como obstáculo à expansão da economia.  

 Por decorrência desses reflexos, emergiram as teorias debatidas pela 

filosofia política nos dias atuais. 

 Entre as várias teorias surgidas a partir do debate travado sobre a filosofia 

política, destacam-se:  

 

a) dos libertários. 

b) dos liberais contratualistas; 

c) dos comunitaristas; 

d) dos crítico-deliberativos.  

 

 Dentre essas teorias, merece atenção, considerando o objetivo deste 

tópico, o pensamento dos “comunitaristas”. Tal corrente resgata a tradição 

aristotélica, na medida em que: (I) coloca em xeque a pressuposição de um 

sujeito universal, e não situado historicamente; (II) enfatiza a multiplicidade de 

identidades sociais e culturas étnicas presentes na sociedade contemporânea; 

(III) concebe a justiça como a virtude na aplicação de regras conforme as 

especificidades de cada meio ou ambiente social, criticando os liberais, por não 

serem capazes de lidar com as situações intersubjetivas e de ver os diálogos 

apenas como uma sucessão alternada de monólogos.  
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 Pensar em democracia contemporânea é entender o fenômeno do 

pluralismo, visto que é inverossímil acreditar na existência do bem a ser 

compartilhado por todos.  

 Desta forma, o pluralismo destina-se tanto a descrever a diversidade de 

concepções individuais acerca da vida digna, quanto exaltar a multiplicidade de 

identidades sociais. 

 Vale lembrar que, para Gisele Cittadino76, a vertente preconizada por 

Habermas77 é denominada de “crítico-deliberativa”, por fazer referência à “teoria 

crítica” e “deliberativa” e ao amplo processo de deliberação pública do qual 

depende a “formação racional da vontade”. 

  Para essa teoria, as duas dimensões do pluralismo – (I) diversidade de 

concepções individuais sobre a vida digna e (II) multiplicidade de formas 

específicas de vida que compartilham valores, costumes e tradições – estão 

presentes nas democracias contemporâneas, e não há como optar por uma ou 

outra.  

 Sob a ótica do constitucionalismo comunitário, a Constituição deve ser 

vista como uma estrutura normativa que envolva um conjunto de valores 

compartilhados, já que o constitucionalismo comunitário é representado pelo 

binômio ‘dignidade humana – solidariedade social’.  

 Para essa teoria, o processo de concretude de eficácia da Constituição 

depende da capacidade de controle, pela comunidade, das omissões do poder 

público, por meio das liberdades públicas – mandado de injunção, ação de 

inconstitucionalidade por omissão etc. –, a garantir o valor dignidade humana.  

 Neste particular, é extremamente importante a interpretação comunitária 

do ordenamento constitucional, já que, de acordo com o artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”.  

 Para Gisele Cittadino, a par desse influxo, é possível identificar, na 

Constituição Federal de 1988, uma linguagem comunitária, mas não só isso: um 

compromisso com o ideário comunitário: 
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Ao adotar o ideário comunitário e lutar por sua inclusão no ordenamento 
constitucional do país, os ‘constitucionalistas comunitários’ brasileiros se 
envolvem no debate acerca de como é possível conformar uma 
sociedade justa e uma estrutura normativa a ela adequada. No entanto, 
como referimos, esta discussão tem seu início no âmbito da filosofia 
política contemporânea e organiza-se em torno dos debates sobre 
relações entre ética, direito e política

78
. 

 

 A Constituição Federal de 1988 restou caracterizada por um Estado 

Democrático de Direito regido pela cidadania, pela dignidade humana e pelo 

pluralismo político (artigo 1º). Seus objetivos fundamentais consistem em 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 

nacional; erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º). 

 Relevante consignar que todos os direitos contidos na Declaração da ONU 

foram inseridos na Constituição Federal de 1988.  

 Evidente a dimensão comunitária dessa Constituição, na medida em que 

alicerçada em três grandes pilares: definição do fundamento ético da ordem 

jurídica; amplo sistema de direitos fundamentais, acompanhado de institutos 

processuais que visam controlar a omissão do poder público, e Corte Suprema 

como órgão de caráter político.  

 O núcleo básico da ordem constitucional brasileira está consubstanciado 

no sistema de direitos fundamentais. Estes, por sua vez, denominados de 

“normas-princípios”.  

 Lembra Gisele Cittadino79 que, um dos principais temas do debate jurídico 

contemporâneo tem sido precisamente o papel que estão a desempenhar os 

princípios nos ordenamentos jurídicos atuais. Se, para os positivistas, a função 

dos princípios era meramente supletiva e subsidiária, nestes tempos pós-

positivistas já se fala em concepção principial do direito, haja vista que muitas das 

Constituições contemporâneas – ao incorporarem os princípios em seus textos – 

transformaram-nos em normas-valores.  
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 Por conclusão, no cenário nacional, o pensamento jurídico é 

predominantemente positivista, inclinado à garantia da autonomia privada dos 

cidadãos e dos direitos civis e políticos em detrimento dos direitos econômicos e 

sociais. Ele prestigia a defesa da autonomia dos indivíduos, em que pese, como 

dito, o pensamento dos comunitaristas se contrapor a esta visão, na medida em 

que defendem um viso ético à ordem jurídica, o que só pode ser atingido pelo 

constitucionalismo societário e comunitário.  

 Não há dúvidas sobre o influxo dos constitucionalistas “comunitários” no 

processo constituinte da década de 1980, e que deu ensejo à Constituição 

Federal de 1988, conforme pode ser notado em seu preâmbulo – ao se identificar 

a igualdade e a justiça como valores supremos da sociedade brasileira –, bem 

assim ao definir os objetivos e fundamentos do Estado brasileiro, com destaque à 

dignidade humana e à construção de uma sociedade justa e igualitária; ao 

assegurar as liberdades públicas, a revelar o compromisso com a democracia 

participativa; e ao conferir ao Supremo Tribunal Federal atribuições jurídico-

políticas de corte constitucional.  

 Desse modo, ao cunhar o compromisso comunitário na Constituição 

Federal de 1988, os representantes do constitucionalismo comunitário visaram, 

além de reconstruir o Estado de Direito, combalido depois do período de 

autoritarismo militar, resgatar a força do direito. 

 A despeito de os constitucionalistas comunitários asseverarem que os 

direitos fundamentais, uma vez positivados, tornam-se obrigatórios, essa 

positivação deve ser vista como resultado de um procedimento democrático, o 

que lhe conferiria maior força de justificação. 

 Seria mais conveniente – à míngua da ausência de confiança nas tradições 

e da dimensão perversa que o pluralismo social assume entre nós – dar ao 

princípio do consenso cívico a mesma orientação de Habermas, no sentido de 

lutar pela conformação de uma identidade política comum, desde que possamos 

adotar uma compreensão procedimental da Constituição, e não tomá-la como 

uma ordem concreta de valores.  Conforme Gisele Cittadino adverte80, é preciso 

que sejamos capazes de perceber, por um lado, que fomos capazes de 
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reconstruir o Estado de Direito e, por outro lado, que a Constituição, neste 

processo, representa um consenso procedimental em torno de princípios jurídicos 

universais, cuja implementação e inscrição em nossa história política dependem 

dos processos de formação da opinião e da vontade nos quais a soberania 

popular assume forma política. 

 Quer nos parecer que a força do direito está implicitamente associada a 

um processo de reconstrução da política, conforme restou evidente entre nós a 

partir da segunda metade dos anos de 1980, ao suceder duas décadas de 

autoritarismo e governos militares. Essa reconstrução torna-se aparente durante o 

processo constituinte, pelo qual as mais variadas forças fizeram-se presentes a 

demonstrar, com a Constituição Federal de 1988, o resgate de uma democracia 

participativa, seja por meio da multiplicidade das concepções individuais acerca 

do bem, seja pela variedade de mundos plurais conformadores de identidades 

sociais. 

 Esse importante viso não poderia ser desconsiderado nesta pesquisa. O 

influxo dos comunitaristas estende-se por todo o texto constitucional, como 

resultado do processo constituinte, a partir da inegável existência de uma 

sociedade multicultural, a verdadeira destinatária da Constituição de 1988.  

 Ora, ao percebermos que a Constituição de 1988 reproduziu princípios e 

garantias universais que se espraiam em Estados Democráticos de Direito em 

progressão, não há dúvida de que a intepretação do processo penal brasileiro, 

como subsistema associado às garantias fundamentais insculpidas no artigo 5º 

do texto constitucional, realiza-se de forma verticalizada a tais valores axiológicos. 

O Estado constitucional alicerçado na dignidade humana sob nenhuma hipótese 

pode fugir dos valores fundamentais que repercutiram na vontade popular 

decisiva para a construção da Carta Magna em vigor.   

 

3.4  O supraprincípio da dignidade humana e sua aplicabilidade concreta 
na investigação criminal preliminar 
 

 A dignidade da pessoa humana é um dos princípios fundamentais da 

República Federativa do Brasil (Constituição Federal de 1988, artigo 1º, III). 
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 Considera-se, a rigor, um metaprincípio que se irradia de três premissas 

básicas assinaladas por Marco Antonio Marques da Silva e Evani Zambon 

Marques da Silva81: 

 

a) referente ao homem, assim considerado e os direitos que lhe são inerentes, 

denominados “direitos de personalidade”;  

b) do homem como membro da sociedade, ou seja, na condição de cidadão;  

c) do homem e a necessidade econômica de sua subsistência enquanto membro 

de uma sociedade.  

 

 Essas premissas que englobam o núcleo de proteção da dignidade 

humana envolvem toda e qualquer exposição do cidadão à condição degradante 

e que lhe deixe de proporcionar condições mínimas de subsistência como 

componente de uma sociedade.  

 Sobressai, neste contexto, o supraprincípio constitucional da dignidade 

humana, vetor do sistema constitucional brasileiro, apanágio do Estado 

Democrático de Direito Humanista.  

 A dignidade humana é um patrimônio imanente ao ser humano, daí por 

que não admite a construção de um conceito absoluto. Por ser ínsita ao homem, 

a dignidade humana não é valor proporcionado pelo Estado, mas que deve ser 

protegida por este.  

 Do supraprincípio da dignidade humana é evidente que sua carga 

axiológica deve irradiar-se ao processo penal brasileiro, por meio da garantia 

constitucional do devido processo legal. 

 Nesse sentido, destaca-se a chegada da Constituição Federal de 1988, 

notadamente dos direitos e garantias fundamentais, pavimentando em definitivo o 

devido processo penal constitucional.  

 Historicamente, sabe-se que seria inútil as nações conferirem direitos aos 

homens – uma das maiores conquistas do século XVIII –, se não viessem 

acompanhados de instrumentos que fizessem os Estados os respeitarem – as 
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garantias –, de modo que aos direitos deve existir uma relação de 

correspondência com a tutela do Estado. Diz Rogério Lauria Tucci: 

 

Em suma, estabelecidos os direitos fundamentais do indivíduo, devem 
ser, igualmente, estatuídas as garantias a eles correspondentes, a fim 
de preservá-los e tutelá-los mediante atuações judiciais, tanto quanto 
possível rápidas, prontas e eficazes. 
E tal, enfim, é a sua perene interligação, que chegam, às vezes, a 
confundir-se, de sorte a reclamarem mais profundas perquirição e 
reflexão acerca dos respectivos conceitos, inclusive para mais perfeita 
exegese das preceituações constitucionais que os contemplam.

82
 

 

Nessa linha de raciocínio, não se deve perder de vista que os direitos 

individuais e coletivos podem ser entendidos como parte daqueles que se 

originaram diretamente dos conceitos expostos pelas revoluções liberais do 

século XVIII e que tinham por objetivo reduzir a atuação estatal e o 

intervencionismo do poder em face das liberdades individuais.  

Vale lembrar que os direitos fundamentais representam, em linhas gerais, 

os direitos de defesa do indivíduo contra ingerências do Estado em sua liberdade 

pessoal e sua propriedade, a fim de assegurar-lhe certa esfera de liberdade. 

 Por meio dos direitos e garantias fundamentais inseridos na Carta Magna, 

o processo penal brasileiro tem fortíssimo alicerce constitucional, de tal maneira 

que se pode concluir, traduzido no direito constitucional aplicado. Trata-se do que 

a moderna doutrina denomina “devido processo penal”, de acordo com Rogério 

Lauria Tucci: 

 
Assim concebido, especifica-se o devido processo penal nas seguintes 
garantias: a) de acesso à Justiça Penal; b) do juiz natural em matéria 
penal; c) de tratamento paritário dos sujeitos parciais do processo penal; 
d) da plenitude de defesa do indiciado, acusado, ou condenado, com 
todos os meios e recursos a ela inerentes; e) da publicidade dos atos 
processuais penais; f) da motivação dos atos decisórios penais; g) da 
fixação de prazo razoável de duração do processo penal; h) da 
legalidade da execução penal.

83
  

 

 Indubitavelmente, a ordem constitucional vigente impõe a existência de um 

Estado alicerçado na Constituição Federal e, em especial, em seus princípios 

regentes. O direito processual penal, por sua vez, deve ser dinamizado com fiel 
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observância dos princípios e garantias fundamentais insculpidos no artigo 5º da 

Constituição da República. Antonio Scarance Fernandes observa: 

 
O íntimo relacionamento entre processo e Estado exige a introdução 
cada vez maior nos textos constitucionais de princípios e regras de 
direito processual, levando ao desenvolvimento de estudos específicos 
sobre as normas processuais de índole constitucional. Ada Pellegrini 
Grinover pondera ser importante ‘ler as normas processuais à luz dos 
princípios e das regras constitucionais’, ‘verificar a adequação das leis à 
letra e ao espírito da Constituição’. 
Sob essa ótica, as normas constitucionais do processo não são mais 
vistas como ‘simples princípios programáticos, meras diretrizes dirigidas 
ao legislador ordinário que este podia afeiçoar a sua vontade, suposto 
que fosse formada pelo processo constitucionalmente previsto’. Hoje, 
‘tende por quase toda a parte a ver-se na Constituição verdadeiras 
normas jurídicas que proíbem a lei ordinária, sob pena de 
inconstitucionalidade material, que contenha uma regulamentação 
eliminadora do núcleo essencial daquele direito.

84
 

 

 Por sua vez, releva trazer à tona a distinção existente entre princípios e 

regras, a partir de conceitos mais aceitos pela communis opinio doctorum. 

 Em linhas gerais, é possível dizer que os princípios são normas finalísticas 

(um fim a ser atingido) que se destinam a orientar a interpretação de um sistema 

jurídico e, mais concretamente, do conteúdo pretendido, o estado ideal das coisas 

a serem atingidas. Lembre-se, nesse sentido, o princípio da moralidade, como 

orientador da Administração Pública. 

 As regras podem ser explicadas como normas imediatamente descritivas, 

que, por sua vez, exigem avaliação ao caso concreto para perquirir se há 

correspondência entre a descrição normativa e a situação fática presente. Um 

exemplo bastante preciso de regra é o artigo 156 do Código de Processo Penal, 

segundo o qual a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 

 Eis a proposta conceitual de regras e princípios por Humberto Ávila: 

 
As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente 
retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para 
cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre 
centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes 
são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da 
descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. 
Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, 
para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o 
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estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta 
havida como necessária à sua produção.

85
 

 
 

 E, ainda, Ronald Dworkin: 
 
 

A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza 
lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões 
particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, 
mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem. As 
regras são aplicáveis quanto à maneira tudo-ou-nada. Dados os fatos 
que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a 
resposta que ela oferece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso 
em nada contribui para a decisão. 
Um princípio como ‘nenhum homem pode beneficiar-se de seus próprios 
delitos’ não pretende [nem mesmo] estabelecer condições que tornem 
sua aplicação necessária. Ao contrário, enuncia uma razão que conduz 
o argumento em certa direção, mas [ainda assim] necessita de uma 
decisão particular.
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É nesta esfera da menor ingerência do poder estatal e da maior amplitude 

de defesa em relação às intervenções estatais que surgem os direitos 

fundamentais à vida privada e à intimidade.  

Em outras palavras, no âmbito da esfera de proteção referente aos direitos 

individuais e coletivos inserem-se o direito à vida privada e o direito à intimidade, 

consagrados na Constituição Federal, artigo 5º, X, que determina serem 

invioláveis, dentre outros direitos, a intimidade e a vida privada das pessoas. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de 

São José da Costa Rica, preceitua que toda pessoa tem direito ao respeito de 

sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade (artigo 11). O Brasil, de há 

muito, é signatário do documento.  

  Os conceitos de ambas as expressões (vida privada e intimidade), embora 

intimamente interligados, possuem dissimilitudes em relação à sua amplitude.  

Para buscar essa distinção, necessário apresentar, ainda que sucintamente, a 

Teoria das Esferas, formulada por Heinrich Hubmann87.  

De acordo com esta teoria, em relação à vida privada, podem ser 

vislumbradas três esferas, com decrescente intensidade de proteção.  
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A primeira delas – a esfera mais interna – está situada no plexo de 

intimidade dos indivíduos, num âmbito nuclear de organização da vida privada, 

cujo conteúdo possui assuntos extremamente particulares, que não devem 

chegar ao conhecimento dos demais.  

A segunda – a esfera privada ampla – contém os direitos relativos à vida 

privada dos indivíduos, concernentes às demais relações sociais que não se 

localizam num âmbito tão reservado como da primeira, embora ainda situadas em 

âmbito estritamente particular, como no caso de informações dispostas pelo 

indivíduo a uma pessoa de confiança que não devem chegar aos demais.  

A terceira dessas esferas – chamada de social – refere-se a tudo o que 

não for abarcado pela esfera privada ampla, mas que, ainda assim, o indivíduo 

não deseja que chegue ao conhecimento dos demais. 

Sob o ponto de vista do alcance das expressões contidas no artigo 5º, X, 

da Constituição Federal de 1988, deve-se entender por vida privada aquela 

esfera de direitos do indivíduo que concernem às suas relações pessoais de 

forma mais ampla, como as suas relações de emprego, comerciais e sociais.  

No que toca ao direito de intimidade, seu conceito projeta-se às relações 

que fazem parte de um âmbito mais restrito do indivíduo, mais relacionado às 

suas questões afetivas, familiares, financeiras. Pode-se dizer que o direito à 

intimidade é espécie da qual o direito à vida privada é gênero. 

Em síntese, a vida privada refere-se aos relacionamentos humanos, 

inclusive os objetivos, como relações comerciais, de trabalho e de estudo, 

enquanto intimidade diz respeito às relações subjetivas e de trato íntimo das 

pessoas, suas relações familiares e de amizade.  

Considerando a inexistência de direitos absolutos – com base na 

observância do princípio da convivência das liberdades públicas em casos de 

conflitos de direitos fundamentais –, a maneira de flexibilização deve ser 

analisada no caso concreto. 

De fato, tendo em vista que a flexibilização de ambos deva atender a 

interesses primários de conservação do Estado, e que o direito à vida privada 

traduz-se em uma esfera de defesa da liberdade individual menor do que aquela 

imanente ao direito à intimidade, evidente que os limites para sua relativização 

não deverão ser tão rígidos (dentro da rigidez axiológica inerente à flexibilização 
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dos direitos fundamentais) quanto aos que deverão ser observados em relação à 

última espécie. 

Em face da Teoria das Esferas de Hubmann – tendo em vista que a 

intimidade está localizada mais proximamente ao núcleo comum de proteção das 

três esferas – as razões para sua flexibilização devem ter mais peso axiológico do 

que aquelas voltadas à revelação da vida privada dos indivíduos.  

 A proteção à dignidade humana permeia um plexo de garantias que 

recaem, inclusive, sobre os direitos de personalidade88 e podem ser violados pela 

própria persecução criminal do Estado. Este é o aspecto que nos interessa no 

âmbito desta pesquisa sobre o sistema garantista e sua aplicabilidade ao modelo 

acusatório de investigação preliminar. 

 Aliás, o princípio constitucional da dignidade humana se evidencia em 

concreto no processo penal quando o juiz criminal tem a preocupação e a 

consciência de buscar o balanceamento entre (I) a efetividade da persecução 

criminal e (II) a preservação das garantias constitucionais do imputado.  

 Este equacionamento entre o nível de qualidade da investigação criminal 

preliminar e a preservação da dignidade humana do investigado trespassa 

valores constitucionais como a dosagem atual do direito público à informação 

dentro da velocidade de acesso e ao limite do conteúdo dos elementos 

informativos. 

 A Emenda Constitucional nº45, de 8 de dezembro de 2004, que 

representara a “Reforma do Poder Judiciário”, decorreu de pontos sobre os quais 

não houvera qualquer alteração tanto na Câmara dos Deputados, quanto no 

Senado Federal.  

 Referida emenda trouxe modificações substanciais ao sistema judicial 

brasileiro, a exemplo da introdução das súmulas vinculantes, da repercussão 

geral, da criação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do 

Ministério Público e da federalização do julgamento das causas que envolvam 

violação grave de direitos humanos.  

                                                           
88

 SILVA, Marco Antonio Marques da; SILVA, Evani Zambon Marques da. Aspectos jurídicos e psicológicos e 
o respeito à dignidade humana. Revista Faculdade de Direito PUC-SP. v.2. 2ºsem 2014. São Paulo: PUC-

SP, 2014. p.197: “O direito da personalidade pode ser conceituado como o conjunto de atributos inerentes à 
condição humana (e jurídica por equiparação) entendidos como direito à imagem, nome, honra, voz, etc. 
Ainda que os limitados artigos civilistas digam respeito a poucos direitos, certo é que não esgotam o tema e 
podem ter reflexos em demais direitos, traindo para a temática da personalidade ideários jurídicos não 
localizados entre os referidos dispositivos”.  



65 

 

 Ademais, e talvez o maior destaque dessa reforma, foi a tentativa vã de 

mitigar o problema da morosidade da Justiça, para o que se introduziu, no texto 

constitucional, em seu artigo 5º, a garantia de julgamento do processo em prazo 

razoável e meios que garantam essa celeridade, o que, a rigor, postou-se sob 

robusta controvérsia, uma vez que os direitos e garantias fundamentais do artigo 

5º devem (ou deveriam) ser de aplicação imediata (§1º), o que não é compatível 

com conceitos fluídos, a exemplo do julgamento em prazo razoável.  

 Tudo isso nada representa se não houver uma reforma estrutural do 

sistema processual brasileiro. Como pontua Ada Pellegrini Grinover89, as 

novidades introduzidas pela Emenda Constitucional nº45/2004, especialmente o 

disposto no artigo 5º, LXXVII, exigem que sejam oferecidos os meios para a 

necessária reforma infraconstitucional do sistema processual. 

 Dito isso, bem é de ver-se que as reformas procedentes da Emenda 

Constitucional nº45 estão divididas, basicamente, em quatro grupos: 

 

I) normas que buscam imprimir celeridade à justiça, como o julgamento em prazo 

razoável e a distribuição imediata de processos em todos os graus de jurisdição;  

 

II) normas que objetivam dar transparência à justiça, no que se incluem a criação 

do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, a 

publicidade de todos os julgamentos do Poder Judiciário, incluindo as decisões 

administrativas; 

 

III) normas que facilitam o acesso ao Poder Judiciário, a exemplo do que se 

percebe pela criação de justiça itinerante e das câmaras regionalizadas de 

tribunais; 

 

IV) normas que aperfeiçoam a forma de ingresso nas carreiras da magistratura e 

do Ministério Público, por meio da exigência de tempo mínimo de três anos de 

atividade jurídica, bem como a constante reciclagem para promoção e, ainda, a 
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quarentena para magistrados nos casos de afastamento do cargo por 

aposentadoria ou exoneração. 

 Como é sabido, na análise acurada da Constituição Federal, o exegeta 

deve estar a par dos diversos métodos de interpretação aplicáveis em face da 

ordem jurídica democrática. 

 Nesta operação, importante não perder de mira que a Constituição é 

definida como a ordem jurídica fundamental da comunidade.  

Em Hesse: 

 
Entender o Direito Constitucional implica a compreensão prévia de seu 
objeto, qual seja a Constituição. Somente a partir dessa compreensão 
prévia permite-se ao Direito Constitucional identificar os problemas 
constitucionais, assim como dar-lhes respostas adequadas [...]

90
 

 

Por outro lado, há de levar em conta, nos métodos de interpretação, a 

concretização hermenêutica e sua colocação em prática.  

Para tanto, o método tópico parece ser o mais adequado, embora com 

algumas reservas, haja vista a unidade da Constituição que, invariavelmente, 

deve ser considerada. Aliás, o método tópico destina-se a mitigar as crises da 

Constituição, as quais, em última razão, constituem verdadeira crise do Estado 

constitucional.   

 A propósito, a Constituição Federal impõe o dever de transparência do 

Poder Judiciário em todos os atos e julgamentos de seus órgãos, o que, em 

outras palavras, se traduz em garantia fundamental do cidadão91. 

 Depreende-se, pois, que a Constituição democrática estabelece que a 

regra deve ser a publicidade dos atos processuais, enquanto a exceção, prevista 

em lei, será a restrição dessa publicidade na defesa da intimidade.  

 Neste viés, surge o segredo de justiça, cujo selo de avaliação, a cargo do 

Poder Judiciário, acabou transbordando as hipóteses legais e ingressando na 

seara de uma imensa subjetividade nas decisões judiciais que o concedem, 
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conforme comprovou a história, mesmo sob a égide da Constituição Federal de 

1988.  

 No mesmo norte, o artigo 20 do Código de Processo Penal dispõe que a 

autoridade assegurará, no inquérito, o sigilo necessário à elucidação do fato ou 

exigido pelo interesse da sociedade.  

 Com esses contornos, a redação anterior do inciso IX do artigo 9392 da 

Constituição prescrevia que os julgamentos do Poder Público seriam públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o 

interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias 

partes e a seus advogados, ou somente a estes. 

 Com a modificação em razão da força da Emenda Constitucional nº45, o 

texto do artigo 93, IX93, passou a enunciar que todos os julgamentos dos órgãos 

do Poder Judiciário seriam 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. 

 A despeito da norma revogada bastava invocar um suposto interesse 

público para restringir o acesso ao processo. O atual texto, todavia, está baseado 

em duas garantias constitucionais proporcionadas ao cidadão: 

 

I) obrigatoriedade de julgamentos públicos; 

II) obrigatoriedade de todas as decisões judiciais conterem fundamentação. 

 

Essas premissas sucedem do princípio do Estado Democrático de Direito, 

regente de nossa República.  

 É que, sob ambientes democráticos, todas as decisões de autoridades 

devem ser públicas; não há lugar para atos secretos; tampouco, praticados à 
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margem do conhecimento do povo. Norberto Bobbio (2000), ao definir 

democracia, considera-o o “poder em público”94. 

 De modo geral, os atos perpetrados por governantes e por autoridades são 

imanentes ao interesse dos administrados, ou seja, ao interesse público, sobre 

cuja definição Ives Gandra Martins Filho esclarece ser a relação entre a 

sociedade e o bem por ela perseguido, através daqueles que, na comunidade, 

têm autoridade (governantes, administradores públicos, magistrados etc.)95. 

 O interesse público é aquele da coletividade; não o interesse de alguém 

em evitar o conhecimento público dos fatos. Por consequência, a restrição à 

informação pública não pode causar prejuízo ao interesse público à informação. 

 Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº45/2004, o interesse 

público à informação erigiu-se à verdadeira garantia constitucional (princípio-

garantia).  

 A publicidade dos atos processuais é, no dizer de Vicente Greco Filho96, a 

garantia de outras garantias, inclusive da reta aplicação da lei.  

 Conforme Geraldo Prado97, pela publicidade, os cidadãos podem controlar, 

de forma consentânea, o cumprimento da exigência de respeito aos direitos 

básicos, além da moralidade e impessoalidade da ação estatal.  

 Lembre-se que, nesse viés da democracia, a Constituição Federal de 

198898 introduziu o direito à liberdade de imprensa, a garantir a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo, sem qualquer tipo de restrição. 

 A exceção no texto constitucional é permitida, tão somente, quando a 

restrição à publicidade dos julgamentos ocorrer por lei anterior (princípio da 

anterioridade), que tenha disciplinado a limitação da presença, em determinados 

atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos 
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quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 

prejudique o interesse público à informação. 

 A grande diferença desta norma ao modelo anterior reside em que, na 

redação anterior à Emenda Constitucional nº45, o magistrado podia apenas 

invocar o interesse público – de definição subjetiva – para impor o “segredo de 

justiça” a determinado processo.  

 No texto em vigor, ao fazê-lo, deve esclarecer porque a preservação da 

intimidade do interessado não viola o princípio do interesse público à informação, 

já que a publicidade de todos os atos do Poder Judiciário decorre do Estado 

Democrático de Direito.  

 Por força do princípio introduzido ao sistema – de teor axiológico muito 

mais inspirador do que as regras –, houve perda superveniente do fundamento 

que emprestava substrato à regra.  

 Não se deve descurar da natureza conceitual dos princípios, os quais, 

conforme Celso Antônio Bandeira de Mello99, são mandamentos nucleares de um 

sistema, verdadeiros alicerces dele, e ainda disposições fundamentais que se 

irradiam sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério 

para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definirem a lógica e 

a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 

sentido harmônico.  Em Humberto Ávila:  

 
[...] os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, 
para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o 
estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta 
havida como necessária à sua promoção.

100
 

 

 Observamos que a atual redação do inciso IX do artigo 93 da Constituição 

Federal restringiu, ainda mais, as hipóteses de exceção à publicidade.  

 A população tem o direito de conhecer todos os atos e decisões emanadas 

do Poder Judiciário. Não há discricionariedade neste dever constitucional.  
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 Intolerável, nesse estágio constitucional, a prática censurável de 

estabelecer-se segredos de justiça em situações incabíveis, como se tem visto 

em processos envolvendo pessoas públicas e autoridades transmitindo a ideia de 

que alguns poucos privilegiados têm direito a preservar seus interesses, suas 

imagens, enquanto o cidadão em geral não goza da mesma prerrogativa perante 

a Justiça.  

 Aliás, decisões desse jaez são tão infundadas que – não poderia ser 

diferente – não contêm qualquer fundamentação, até mesmo porque seria difícil 

fazê-lo. 

 A nova disposição constitucional preocupa-se com outra garantia, a de 

preservar a intimidade (artigo 5º, X), eminentemente individualista, mas prestigia 

e sobrepõe o interesse público à informação, com base na técnica que se extrai 

do princípio da proporcionalidade (ou da ponderação), à vista da aparente colisão 

de princípios.  

 Cabe anotar que há duas condições cumulativas para que a exceção à 

publicidade possa ser adotada pelo Poder Judiciário no caso concreto.  Depois da 

incorporação da Emenda Constitucional nº45 ao ordenamento jurídico pátrio, dois 

requisitos devem ser observados: I) existência de lei (anterior) que contemple o 

caso em concreto; II) situação que não cause prejuízo ao interesse público à 

informação.  

 A restrição à publicidade de atos do Poder Judiciário deve ter sustentáculo 

em lei que preveja, especificamente, determinada hipótese a ser invocada no 

caso concreto (subsunção do fato à norma).  

 Não se quer, com essa interpretação, advogar a tese de que o processo 

seja convolado em um palco de espetáculo, a causar o julgamento paralelo da 

imprensa.  

 Geraldo Prado101 acena para o contexto contemporâneo, quando a 

exploração das causas penais como casos jornalísticos, com intensa cobertura 

por todos os meios, leva à constatação de que – ao contrário do processo penal 

tradicional, no qual o réu e a defesa poderão dispor de recursos para tentar 

resistir à pretensão de acusação em igualdade de posições e paridade de armas 
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com o acusador formal – o processo paralelo difundido na mídia é superficial, 

emocional e muito raramente oferece a todos os envolvidos a igualdade de 

oportunidade para expor seus pontos de vista.  

 Longe disso. Daí por que, no caso concreto, o princípio da ponderação 

está aí para orientar o juiz a decidir corretamente.  

 Advertem José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira que o princípio 

da proporcionalidade (ou da ponderação) proíbe nomeadamente as restrições 

desnecessárias, inaptas ou excessivas de direitos fundamentais. Os direitos 

fundamentais só podem ser restringidos quando tal se torne indispensável, e no 

mínimo necessário, para salvaguardar outros direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos102. 

 Portanto, diante da Emenda Constitucional nº45/2004, que alterou a 

redação do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, somente a lei (anterior) 

está autorizada a definir hipóteses de segredo de justiça, visto que o interesse 

público à informação se erigiu a cânon constitucional, pelo que, entendimento 

contrário representa, em última razão, violação ao próprio direito de imprensa.  

 As hipóteses legais de restrição à publicidade dos processos comportam 

interpretação restritiva, uma vez que, a partir de uma leitura conforme a 

Constituição, não podem jamais ser exemplificativas. Segue-se que a garantia 

(princípio) constitucional do interesse público à informação não mais pode ser 

afastada pela simples invocação da tutela do direito à intimidade. 

 Sob outro aspecto, se subsiste, com a Emenda Constitucional nº45, o 

direito constitucional público à informação sobre o processo, por outro lado, o juiz 

do processo penal tem o dever – como guardião dos direitos fundamentais – de 

ponderar o interesse público da informação, mas também de resguardar o direito 

de intimidade103 e de privacidade durante o desenvolvimento da persecução 

criminal.  

 A grande preocupação, nesse sentido, está na forma de publicidade dos 

processos nas últimas duas décadas e sobre como alguns casos ganharam 

interesse de cobertura por parte da mídia, a qual açodadamente emite seu 
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veredicto a partir de opiniões publicadas, causando danos irreparáveis que 

decorrem, no mais das vezes, da velocidade da informação no atual mundo 

globalizado, especialmente pela criação da rede mundial de computadores.  

 A questão está em como lidar com essa nova problemática. Como frisado 

por Marco Antonio Marques da Silva e Evani Zambon Marques da Silva, “a 

grande revolução do mundo atual chama-se comunicação”104, na medida em que, 

inegavelmente, estamos na “era da informação”.  

 Nesse sentido, se, por um lado, as vantagens do mundo tecnológico são 

incontáveis e irreversíveis, é preciso que o direito acompanhe essas mudanças, 

sobretudo quanto à proteção da dignidade humana e, no âmbito do objeto desta 

tese, nos limites de funcionamento das instituições para a plena efetividade da 

persecução criminal com o mínimo de efeitos colaterais ao investigado ou 

acusado, diante da cláusula constitucional da presunção da não culpabilidade. 

Isto deve ocorrer com modificações legislativas que estabeleçam sanções aos 

operadores que ajam com eventuais excessos no exercício de seus misteres, já 

que, no sistema acusatório proposto, práticas aleatórias típicas de estados 

autoritários devem ser totalmente repelidas e responsabilizadas, visto que, no 

processo penal constitucional, “os fins não justificam os meios”.  
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4  GARANTISMO E SISTEMAS DE INVESTIGAÇÃO  
 

4.1  Introdução ao garantismo 
 

 A importância de tratar brevemente do “garantismo” na perspectiva do 

sistema acusatório penal repousa na pertinência direta de examinar um sistema 

de investigação criminal eficiente e que atenda aos anseios da população 

(justificativa externa do direito penal) a exigir do Poder Público a elucidação da 

materialidade e da autoria dos delitos, mas que também possa preservar as 

garantias ditadas pela Constituição Federal de 1988.   

 Dentro desse estado de “tensão” latente entre (I) o interesse público na 

investigação criminal e (II) o status libertatis do investigado, creio que a teoria do 

“garantismo”105 apresenta propostas que harmonizam eventuais colisões de 

direitos ao longo da persecução criminal. 

 Por isso, antes de adentrar o capítulo que trata dos sistemas de 

investigação criminal, a “proposta tríade do sistema acusatório” esta tese se 

estrutura numa visão sistêmica do “garantismo”, razão pela qual é necessário 

apresentar algumas noções básicas a respeito de suas linhas de entendimento. 

 Originariamente, o termo “garantismo” remonta ao século XVIII, período em 

que Mario Pagano106 preconizava uma doutrina que pretendia restringir a 

discricionariedade do juiz.  

 Sob essa ótica, a proposta de “garantismo” elaborada por Luigi Ferrajoli 

veio aperfeiçoar essa visão do processo penal, conforme descrevera Norberto 

Bobbio, ao redigir o prefácio da obra Direito e Razão: 

 

A aposta é alta: a elaboração de um sistema geral de garantismo ou, se 
preferir, a construção de vigas-mestras do Estado de direito que tem por 
fundamento e por escopo a tutela da liberdade do indivíduo contra as 
várias formas de exercício arbitrário do poder, particularmente odioso no 
direito penal. [...] 
O importante para a plena compreensão do conjunto é que, não 
obstante este proceder através da desarticulação do inarticulado e do 
prover de precisão o vago e o genérico, não se perca de vista a ideia 
inspiradora da obra, iluminista e liberal, iluminista em filosofia, liberal em 
política, segundo a qual frente à grande antítese que domina toda a 
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história humana entre liberdade e poder, pela qual nas relações entre 
indivíduos e grupos, quanto maior a liberdade tanto menor o poder e 
vice-versa, é boa e ainda desejável e propugnável que de vez em 
quando aquela solução que alarga a esfera da liberdade e restringe 
aquela do poder; com outras palavras, aquela pela qual o poder deve ser 
limitado de modo a permitir a cada um de gozar da máxima liberdade 
compatível com a igual liberdade de todos os outros.

107  
 

 O valor do “garantismo” está em incutir uma meta, um modelo ideal a 

seguir, ou, ao menos, se aproximar desse ideal, e, nesse viés, o modelo definido 

por Luigi Ferrajoli apresenta a completude necessária para tornar-se uma teoria. 

 Oportuno lembrar que a primeira parte da obra enfoca a formação da 

legislação e a convenção social (ou contratualismo) ligada à atividade da 

jurisdição, para o que Luigi Ferrajoli traça um paralelo entre (I) o axioma de que o 

crime é o que a lei prescreve e (II) a função do juiz, que deve restringir-se, em sua 

atividade de cognição, a perquirir sobre a hipótese acusatória, por meio de um 

processo que torne possível o conhecimento dos fatos, bem como de sua 

antítese. 

 A segunda e terceira partes da obra cuidam dos problemas centrais do 

direito penal e processual penal (crime, processo, pena) problematizando os 

questionamentos do punir em “se”, “por que”, “quando” e “como”. 

 Na quarta parte, a partir desses questionamentos e da convergência para a 

situação do direito e do processo penal italiano à época, Luigi Ferrajoli aponta o 

quão distante está a realidade do sistema penal então vigente do modelo 

colimado pelo que ele chama de três subsistemas desviantes: a) o direito penal 

ordinário, sob o influxo de um código fascista e das deficiências e lacunas da 

Constituição; b) de várias medidas de polícia que sobrepõem ao direito penal 

ordinário; c) a introdução de leis excepcionais de emergência.  

 Na quinta e última parte, Luigi Ferrajoli busca justificar dos tópicos 

anteriores a relevância de se aplicar o modelo geral garantista, assim 

considerado, conforme Norberto Bobbio:  

 
[...] com Estado liberal protetor dos direitos da liberdade, mas também 
como Estado social, chamado a proteger efetivamente os direitos 
sociais; em segundo lugar, apresentando-o como uma teoria do direito 
que propõe um juspositivismo crítico contraposto ao juspositivismo 
dogmático.

 108
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Em outras palavras, Luigi Ferrajoli apresenta uma filosofia política fundante 

do Estado, baseada em direitos fundamentais e de efetiva proteção pelo próprio 

Estado109.  

 Essa visão ampla de Direito e Razão – e não restrita ao direito penal – fica 

clarividente em obra posterior, lançada em 2007, intitulada Principia Iuris: Teoria 

del Diritto e della Democrazia110, que busca analisar as democracias 

constitucionais contemporâneas111. 

 André Karam Trindade, em artigo112 que analisou as conclusões desse 

evento, aponta que os questionamentos aventados na ocasião podem ser 

divididos em três eixos: I) questões de metateoria: aplicação do método 

axiomático; o estatuto epistemológico da teoria do direito e sua relação com a 

dogmática, a sociologia jurídica e a filosofia política; a interpretação do 

constitucionalismo sob o viés positivista e a tese da separação entre direito e 

moral; II) questões de teoria do direito: relação entre os dois primeiros postulados 

da teoria do direito; os problemas relativos ao conceito de lacuna e de antinomia; 

as relações entre direito e lógica; III) questões de teoria da democracia: os 

fundamentos dos direitos fundamentais; democracia constitucional e direitos 

fundamentais; relação entre direito, política e soberania, separação de poderes e 

o “garantismo”; relações internacionais. 

 E, ao tratar da relação entre direito, política e soberania, André Karam 

destaca as observações de Luigi Ferrajoli: 

 

Segundo Ferrajoli, o paradigma constitucional, de fato, vincula a política 
à execução do projeto por ele estabelecido. Esta é uma das 
consequências do Estado Constitucional de Direito e não significa que o 
papel da política seja reduzido, uma vez que a ela é confiada toda a 
nomodinâmica do direito, além da concretização constitucional no campo 
da ampla esfera do decidível. Como se sabe, existe uma pluralidade 
indeterminada de mundos constitucionalmente possíveis. Por fim, 
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recorda que a política não se esgota naquela institucional, mas se 
estende, também, às lutas, movimentos e revoltas civis em busca de 
transformações sociais, econômicas etc. 
Da mesma forma, Ferrajoli afirma que a ideia de direito que marca as 
Constituições democráticas se caracteriza por ser sempre contrária ao 
poder. Isso porque, na base da teoria da democracia constitucional, 
existe uma concepção pessimista do poder, cujas origens remontam a 
Montesquieu. Desse modo, em oposição a Preterossi, não há razão para 
se preocupar com a excessiva redução do poder e com o aumento dos 
vínculos substanciais éticos-políticos impostos pela Constituição 
precisamente em face da separação entre direito e moral. 
À indagação o que resta da soberania? Ferrajoli responde que, nas 
democracias constitucionais, não há espaço para a noção de soberania 
no sentido de potestas legibus soluta. Para ele, a soberania pode ser 
identificada apenas com o poder constituinte, embora se esgote com a 
realização da função a ele conferida e com a noção de soberania 
popular, constante de quase todas as constituições democráticas, desde 
que entendida em seu sentido literal

113
.  

 

 Depreende-se do texto acima que o pensamento de Luigi Ferrajoli evoluiu 

sobremaneira desde Direito e Razão, não mais tendo pertinência a visão 

reducionista do “garantismo” ao direito penal, já que sua envergadura é bem 

maior.  

 Feitos esses esclarecimentos para que não se entenda que o “garantismo” 

é uma teoria circunscrita ao direito penal, passamos aos apontamentos da teoria, 

naquilo que interessa à tese em questão e seu objeto, qual seja, uma solução 

tríade do sistema acusatório. 

 Para isso, revisitaremos brevemente a obra Direito e Razão, por meio das 

cinco partes em que estão organizadas sistematicamente a teoria do “garantismo” 

desenvolvida por Luigi Ferrajoli. 

 

4.2  Epistemologia. A razão no direito penal  
 

 Ao pensarmos o “garantismo”, é imprescindível tratarmos inicialmente das 

condições epistemológicas de satisfação de um sistema garantista de direito 

penal mínimo. 

 Os princípios informadores do direito penal – legalidade estrita, lesividade 

dos delitos, contraditório e ampla defesa, presunção de inocência – podem ser 

colocados como algo relativamente moderno e decorrem dos influxos iluministas 

e do liberalismo, embora não sejam uniformes quanto às concepções filosóficas, 
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a exemplo das doutrinas do direito natural, das teorias contratualistas, da filosofia 

racionalista e empirista, das concepções utilitaristas do direito e da pena.  

 De qualquer sorte, para além da heterogeneidade e da ambivalência de 

seus pressupostos teóricos e filosóficos, os princípios em questão se 

consolidaram nas Constituições e nas codificações modernas, formando um 

conjunto coerente e unitário. 

 O primeiro desses princípios é o da legalidade estrita, que decorre do que 

ele chama de convencionalismo penal. O conceito de desvio punível não deve ser 

reconhecido subjetivamente e em cada ocasião, mas é uma conduta que a lei 

deve prever previamente ao fato como algo anormal e socialmente lesivo, na 

clássica fórmula nullum crimen sine lege.  

 O princípio da legalidade estrita surge como técnica legislativa específica 

que visa prevenir arbitrariedades e discriminações, como já ocorreram no 

passado, em que houve perseguições a hereges, judeus, bruxas etc. Nesse 

sentido, somente a lei deve determinar a conduta penalmente relevante a que 

deve sujeitar-se à sanção penal.  

 O segundo princípio de suma relevância é o cognitivismo processual ou da 

estrita jurisdicionariedade, o qual está interligado ao princípio da estrita 

legalidade. Trata-se de cognitivismo “processual” na determinação “concreta” do 

desvio punível. Este princípio está diretamente ligado à motivação das decisões 

judiciais. Adverte Luigi Ferrajoli que o pressuposto da pena deve ser a: 

 

comissão de um fato univocamente descrito e indicado como delito não 
apenas pela lei mas também pela hipótese da acusação, de modo que 
resulte suscetível de prova ou de confrontação judicial, segundo a 
fórmula ‘nulla poena et nulla culpa sine judicio’

114
. 

 
 

 Por isso, à luz da teoria garantista, o modelo de processo penal proposto 

tem características de cognição ou de comprovação, pelas quais a determinação 

do fato previsto na lei como criminoso deve ser apurado mediante procedimento 

probatório do tipo indutivo.  

 Nesse sentido, os métodos de interpretação para o “garantismo” afiguram-

se de capital relevância, pois a interpretação da lei não é uma atividade 
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exclusivamente recognitiva, mas fruto de escolhas práticas do juiz a respeito de 

hipóteses interpretativas alternativas, segundo o grau de indeterminação da 

previsão legal, o que também ocorre na análise dos fatos.  

 Isso não obsta a existência de um modelo que possa ser satisfeito em 

maior ou menor medida, conforme as técnicas legislativas e judiciais adotadas, o 

que, contudo, requer uma reconstrução analítica da fenomenologia do juízo e de 

uma nova fundamentação à luz da epistemologia garantista.  

 Porém, essa reavaliação não é tarefa das mais fáceis porque a cultura 

antigarantista é por demais antiga. Como diz Luigi Ferrajoli, se o modelo 

garantista penal e processual não remonta há mais de dois séculos, suas lesões 

e refutações envolvem uma tradição autoritária e muito mais antiga que, 

infelizmente, jamais foi interrompida115, o que, lamentavelmente, é fruto irrefletido 

e consolidado de práticas legislativas, judiciais e policiais.  

 Isso decorria, e ainda decorre, notadamente, do conceito de fato criminoso, 

não apenas formalmente atribuído pela lei, mas aquele imoral ou antissocial, a 

partir de doutrinas moralistas que consideram o delito um pecado, às teorias 

naturalistas, que identificam no crime um signo de anormalidade.  

 Em segundo lugar, a partir do subjetivismo inquisitivo, isto é, o 

decisionismo processual, que decorre do caráter não cognitivo, mas potestativo 

do juízo da irrogação da pena. Consoante Luigi Ferrajoli: 

 
o decisionismo é o efeito da falta de fundamentos empíricos precisos e 
da consequente subjetividade dos pressupostos da sanção nas 
aproximações substancialistas e nas técnicas conexas de prevenção e 
de defesa social [...]

116
. 

 

 A problemática dessa subjetividade se põe em dois sentidos; o primeiro, no 

plano processual, que considera tipos normativos de autor ou a periculosidade 

criminal, e o segundo no plano subjetivo do juízo, porque, na ausência de 

referências fáticas, ou seja, das provas dos fatos, procede a diagnósticos ou 

suspeitas para decidir. O efeito colateral dessa valoração acaba sendo nefasto. 

De acordo com Luigi Ferrajoli: 
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É claro que este modelo de juízo penal potestativo, em vez de cognitivo, 
tem uma intrínseca natureza autoritária. Seu fundamento é exatamente o 
inverso daquele próprio do modelo garantista: sem uma 
predeterminação normativa precisa dos fatos que se devem comprovar, 
o juízo remete, na realidade, muito mais à autoridade do juiz do que à 
verificação empírica dos pressupostos típicos acusatórios. Por outro 
lado, seu caráter não cognitivo nem estritamente vinculado à lei 
contradiz sua natureza jurisdicional no sentido acima determinado. Se, 
com efeito, jurisdição designa um procedimento de comprovação dos 
pressupostos da pena que se expressa em assertivas empiricamente 
verificáveis e refutáveis, qualquer atividade punitiva expressamente 
contrária a este esquema é algo distinto de jurisdição. [...]

117
  

 

 Nestes casos, a atividade judicante transforma-se em atividade de cunho 

administrativo ou político, mas, nunca, atividade de dizer o direito. É que, no 

modelo garantista, a estrita legalidade é a característica marcante da jurisdição 

penal. 

 Nessa ordem de ideias, sobressai a importância de se entender o que deve 

ser a verdade processual no modelo penal legalista e convencional, visto que, 

para a teoria garantista, só será possível verificar se alguém cometeu um delito 

se, antes, uma convenção legal estabelecer com exatidão que fatos empíricos 

devem ser considerados delitos.  

 Veja que há, em suma, alternativa epistemológica entre dois modelos: a) 

um, estritamente juspositivista; b) outro, jusnaturalista. O “garantismo” opta pelo 

modelo juspositivista. Nesse sentido, a verdade no processo deve ser do tipo 

formalista, isto é, processual, de acordo com o devido processo legal, pois o 

modelo de verdade substancialista (chamada por alguns de “verdade material”) 

busca apurar a verdade a qualquer custo. Vale dizer, carente de limites, 

desprezando as regras procedimentais, o que degenera o juízo de valor e o 

cognitivismo ético que deve pairar sobre o processo. 

 Por outro lado, Luigi Ferrajoli, ao discorrer acerca da verdade formal, 

assinala: 

Em sentido inverso, a verdade perseguida pelo modelo formalista como 
fundamento de uma condenação é, por sua vez, uma verdade formal ou 
processual, alcançada pelo respeito a regras precisas, e relativa 
somente a fatos e circunstâncias perfilados como penalmente 
relevantes. Esta verdade não pretende ser a verdade, não é obtida 
mediante indagações inquisitivas alheias ao objeto pessoal; está 
condicionada em si mesma pelo respeito aos procedimentos e às 
garantias da defesa.

118
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 Depreende-se, pois, que a verdade formal trabalha com o sistema de 

provas produzidas no âmbito do devido processo legal e nos estritos limites das 

“teses acusatórias”, já que, em última razão, o que se pode concluir é que a 

verdade processual é, na verdade, uma “verdade aproximativa”, pois, conforme 

Luigi Ferrajoli, a verdade absoluta representaria a expressão de algo ideal e 

inalcançável119, uma utopia120. 

 Em seguida, Luigi Ferrajoli apresenta o que denomina de Sistema 

Garantista (SG) ou sistema garantista, cognitivo ou de legalidade estrita, que se 

consubstancia em um modelo-limite de dez axiomas ou princípios axiológicos 

fundamentais tendencialmente, e jamais perfeitamente, “satisfatíveis” (sic). São 

eles: 

 

1) Nulla poena sine crimine (princípio da retributividade ou da 

consequencialidade da pena em relação ao delito); 

 

2) Nullum crimen sine lege (princípio da legalidade, no sentido lato121 ou 

sentido estrito122); 

 

3) Nulla lex (poenalis) sine necessitate (princípio da necessidade ou da 

economia do direito penal); 

 

4) Nulla necessitas sine injuria (princípio da lesividade ou da ofensividade do 

evento); 

 

5) Nulla injuria sine actione (princípio da materialidade ou da exterioridade da 

ação); 

 

6) Nulla actio sine culpa (princípio da culpabilidade ou da responsabilidade 

pessoal); 
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7) Nulla culpa sine judicio (princípio da jurisdicionariedade); 

 

8) Nullum judicium sine accusatione (princípio acusatório ou da separação 

entre juiz e acusação); 

 

9) Nulla accusatio sine probatione (princípio do ônus da prova ou da 

verificação); 

 

10)  Nulla probatio sine defensione (princípio do contraditório ou da defesa, ou 

da falseabilidade). 

 

 Estes axiomas são dispostos como verdadeiras garantias penais e 

processuais e se coordenam sistematicamente no modelo garantista engendrado 

por Luigi Ferrajoli, como forma de limitar o poder penal “absoluto”. Muitos desses 

princípios estão incorporados nas Constituições de países sob a égide do Estado 

Democrático de Direito.  

 Importante destacar que, dos dez axiomas apresentados, o princípio da 

legalidade estrita é o que mais espelha o Sistema Garantista (SG) por orientar 

todos os demais. É dizer: o princípio da legalidade estrita exige que todas as 

demais garantias funcionem como garantias necessárias da legalidade penal.  

 Ao pensar nos axiomas, é possível mensurar graus de “garantismo”, 

conforme propõe Luigi Ferrajoli123, tanto menor, ou tanto maior, forem as 

aplicações dos princípios mencionados, para o que, entre os dois extremos, é 

possível denominar “direito penal mínimo” e “direito penal máximo”.  

 Houve, portanto, o avanço dos sistemas de investigação e da postura 

potestativa do Estado em face das provas produzidas no processo. De acordo 

com Luigi Ferrajoli, os Estados se baseavam na interpretação da indução judicial 

por meio de valorações de provas legais, chamadas positivas. Eram dados 

probatórios que permitiam ao juiz deduzir e extrair a conclusão fática por força de 

premissas legalmente presumidas como verdadeiras. Era a vetusta “tarifação da 

prova”:  
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No procedimento inquisitivo pré-moderno, por exemplo, se havia 
codificado uma verdadeira tarifa de provas que assinalava 
presumidamente determinadas estimações ou valores probatórios às 
diversas espécies de prova admitidas no processo, conforme os cálculos 
de suas probabilidades legalmente preestabelecidos; valor de provas 
‘perfeitas’ ou ‘plenas’ a algumas provas, como a confissão ou as 
declarações de duas testemunhas concordantes; valores de provas 
‘imperfeitas’, ‘semiplenas’, ‘mais que semiplenas’ ou ‘menos que 
semiplenas’ a outras que, combinadas entre si segundo complicadas 
aritméticas probatórias, poderiam formar uma prova plena ou perfeita. 
[...] 
Tudo isso é manifestamente absurdo. Na realidade, porque é 
desmentida pela experiência, é falsa qualquer generalização sobre a 
confiabilidade de uma modalidade de prova ou conjunto de provas. 
[...]

124
  

 

 O marco dessa mudança pode ser atribuído aos influxos iluministas e à 

preocupação que se sucedeu com o estabelecimento de um direito penal e um 

direito processual penal que pudesse ser mais garantidor dos direitos do 

investigado e do acusado. Nas palavras de Luigi Ferrajoli: 

 
 
A superação moderna das provas legais e o princípio potestativo da livre 
convicção. A crítica e a superação das provas legais representam uma 
conquista do pensamento iluminista e da Revolução Francesa. O 
Decreto da Assembleia Constituinte de 8-9 de outubro de 1789 reformou 
radicalmente os princípios do procedimento inquisitivo codificados pela 
Ordonnance Criminelle de 1670, impondo a publicidade e a defesa do 
acusado em todos os graus de jurisdição. Dois anos depois, o Decreto 
de 16-19 de setembro de 1791 suprimiu por completo o velho sistema, 
ao introduzir, a partir da fase instrutória, o rito acusatório, ao instituir o 
júri popular, ao abolir todo tipo de segredo, ao vincular o processo à 
oralidade e à imediatidade e, enfim, ao suprimir as provas legais e 
consagrar o princípio da livre convicção do juiz. ‘Vous jurez’ — 
prescrevia o decreto na fórmula do juramento lida aos jurados — décider 
d’après les charges et les moyens de défense et suivant votre 
conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui 
conviennent à um homme libre’ (Jurais decidir conforme ao ônus e aos 
meios de defesa e segundo vossa consciência e vossa íntima convicção, 
com imparcialidade e a firmeza que convêm a um homem livre).

125  
 

 É bem verdade que após vários avanços – como a separação da acusação 

e seu ônus da prova, do juiz entendido como mero expectador imparcial, do 

contraditório entre as partes –, a Europa, anos depois, experimentou grande 

retrocesso nesse modelo, o que é exemplificado por Luigi Ferrajoli126 com o 

Código termidoriano, de 25 de outubro de 1795, e com o Código napoleônico, de 
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1808, que acabaram por substituir a acusação perante o júri por um sumário 

escrito e secreto, conduzido pelo juiz de instrução, em um procedimento 

inquisitivo inspirado pelo princípio da intime conviction.  

No sistema acusatório contemporâneo, em especial o seguido pelo modelo 

brasileiro, a valoração da prova segue os axiomas explicitados por Luigi Ferrajoli 

e, sobre a gestão de provas, o ônus de produzi-la é, em última razão, 

integralmente do Ministério Público. 

 Nesse sentido, imperioso observar a garantia processual da necessidade 

de prova para condenação, diante da possibilidade de refutação e da convicção 

justificada. Significa dizer que a hipótese acusatória deve ser confirmada pela 

pluralidade de provas ou dados probatórios, ou seja, a hipótese acusatória deve 

ser exposta de tal arte que implique a verdade diante de vários dados probatórios 

mercê de todos os dados disponíveis127. 

 

4.3  Axiologia. As razões do direito penal  
 

 É preciso, também, encarar o “garantismo” sob a reflexão das razões do 

direito penal e os problemas do processo, do crime e da pena. 

 A tensão que se coloca para o “garantismo” é quais são os custos e o 

objetivo do direito penal, ou seja, os fundamentos do direito, à luz de suas 

justificativas interna (para efeito da aplicabilidade das normas incriminadoras 

penais) e externa (para a sociedade acerca da eficiência do sistema).  

Nesse sentido, deve-se considerar o se, por que, quando, como punir, 

proibir e julgar. 

 Luigi Ferrajoli alerta que o direito penal, independentemente do modelo 

normativo que se adote, é uma técnica de definição, de individualização e de 

repressão da “desviação”. Essa repressão (ou restrição) se afirma em três 

vertentes: a) pena; b) delito; c) processo128.  

 A pena funciona como comportamento legalmente classificado como 

desviante e, portanto, sujeito a uma restrição na liberdade de locomoção.  

 Por isso, o custo desses elementos – pena, delito e processo – deve ser 

justificado, pois seu peso recai não só sobre os culpados, mas também sobre os 
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inocentes, haja vista que todos se veem sujeitos aos termos do processo. É o 

chamado custo da justiça.  

 Nessa toada, sobressai a justificação externa e a justificação interna do 

direito penal129.  

 Dá-se a justificação externa do direito penal pelos princípios normativos do 

direito positivo, isto é, pelos critérios estabelecidos de avaliação moral, políticos 

ou utilitários de tipo metajurídico. A justificação interna relaciona-se à existência 

de princípios internos ao próprio ordenamento positivo ou a critérios de avaliação 

jurídicos. Ambos coincidem os elementos justiça (externo) e validade (interno). 

 O “substancialismo”, nesse aspecto, é um problema a ser encarado, pois 

se opõe à ótica garantista, ao valorizar o delito apenas como um desvio criminal, 

conduta imoral e antissocial, ou seja, sem um método formalista e analisar o 

delito dentro do aspecto da conduta prevista formalmente na lei. Mas não basta a 

aplicação fria da lei, como também a conduta do juiz que se afasta das garantias 

constitucionais. Luigi Ferrajoli acrescenta:  

 

[...] mesmo quando o princípio da estrita legalidade ganha força 
constitucional, vinculando, portanto, também no aspecto substancial, o 
legislador penal, o arbítrio substancialista do juiz pode vir legitimado toda 
vez que aquele princípio mostrar-se não efetivo, e sejam as próprias leis, 
ainda que constitucionalmente viciadas, a consenti-lo

130
. 

 
 

 Em tópico seguinte, discute-se a relação entre direito e moral e quanto esta 

deve influenciar naquele, visto que, sob determinado ponto de vista, o cidadão 

tem o dever de não cometer fatos delituosos e o direito de ser internamente ruim 

e de permanecer aquilo que é. Nesse sentido, as penas não devem ter 

finalidades pedagógicas ou correcionais131. 

 Nota-se, portanto, o quão complexo é a doutrina a respeito da questão, de 

sorte que, mercê dos influxos das doutrinas e das reformas iluministas que se 

incorporaram aos Códigos e Constituições, o caminho mais adequado é a 

aplicação do princípio da estrita legalidade ou da taxatividade dos delitos.  

 Em outro tópico, Luigi Ferrajoli passa a discorrer acerca dos fundamentos 

filosóficos do “garantismo”, nomeadamente os questionamentos do “se”, “por 
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que”, “quando” e “como” punir, proibir e julgar. São os “justificacionismos” dos 

custos do direito penal com objetivos, razões, funções moral ou socialmente 

irrenunciáveis. 

Quando consideramos os problemas de legitimação do direito penal, no 

plano interno e no plano externo, essas perguntas devem ser sopesadas. 

 “Se” e “por que” punir, proibir e julgar são elementos de justificação do 

direito penal que devem ser considerados a todo o momento na sociedade 

moderna (justificacionismo), o que, sem dúvida, estão atrelados ao “quando” e 

“como”. Todos esses componentes irão variar de acordo com o sistema adotado – 

do direito penal máximo ou do direito penal mínimo – em determinada sociedade.  

 Luigi Ferrajoli lembra que a escolha entre sistemas judiciários, bem como 

entre diversos métodos de produção legislativa, será sempre uma questão de 

justificação externa132. 

 Posteriormente, ao discorrer sobre a pena, invoca o “utilitarismo” para 

destacar que se trata de uma teoria que exclui as penas socialmente inúteis, ou 

seja, a utilidade se põe como pressuposto necessário para qualquer doutrina 

penal sobre os limites do poder punitivo estatal. Lembra que, excluída a origem 

do utilitarismo em Platão, Aristóteles e Epicuro, o pensamento jusnaturalista e 

contratualista do século XVII, que implementou o Estado de Direito e o direito 

penal moderno, já dizia, conforme Francis Bacon, que a finalidade da lei não 

deveria ser outra senão a felicidade dos cidadãos.  

 A importância do utilitarismo estaria em tentar buscar a máxima segurança 

com o mínimo de aflição.  

 Segundo Luigi Ferrajoli, mesmo sendo um pressuposto necessário, o 

utilitarismo não seria uma condição suficiente por si só para fundar, no plano 

teórico, sistemas garantistas de direito penal mínimo, visto que isso dependerá 

dos contornos do modelo garantidor adotado. O conflito ocorre na medida em que 

o utilitarismo muitas vezes é marcado por ser ex parti populi, haja vista que tem 

como ponto de referência o bem-estar e a utilidade dos governados. 

 Assim, Luigi Ferrajoli propõe operar com um utilitarismo penal reformado, 

pelo qual a indagação do “por que” punir deve ser compreendida sob a 

perspectiva da razão de existência da pena e do dever jurídico da pena, isto é, 
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por que o direito pune? Neste tanto, apresenta um novo modelo de justificação 

que propõe, em primeiro lugar, um direito penal com o único objetivo de 

prevenção geral negativa dos delitos e das penas e, em segundo lugar, dentro da 

pergunta “por que proibir?”, o máximo bem-estar possível dos não desviantes e o 

mínimo mal-estar necessário dos desviantes, dentro do objetivo geral da máxima 

tutela dos direitos de uns e dos outros, da limitação dos arbítrios e da 

minimização da violência na sociedade133. 

 

4.4  As razões teóricas do direito penal 
 
 Ainda acerca do questionamento do “quando” e do “como” punir134, não se 

deve perder de vista as justificações do direito penal. A externa (política) e a 

interna (jurídica) dentro do Estado de Direito.  

 A abordagem é interessante ao questionar a finalidade da pena privativa 

de liberdade e a quantidade aplicada pelo juiz, dentro de sua finalidade, assim 

como a imprestabilidade da pena pecuniária para sancionar o condenado e, por 

fim, a reflexão sobre as penas restritivas de direito como uma alternativa às penas 

privativas de liberdade se forem bem aplicadas: 

 

Os tipos de penas privativas que se podem conceber como alternativa à 
privação de liberdade são numerosos e variados, podendo ter como 
objeto singulares faculdades incluídas na liberdade pessoal ou até 
direitos diversos menos extensos: como a semiliberdade, a liberdade 
vigiada, a prisão domiciliar e a limitação de fim de semana, que privam 
parcialmente a liberdade pessoal; a residência obrigatória e a proibição 
de residir em determinado local, que privam a liberdade de locomoção, 
enfim, as penas privativas de direitos, que deverão ser previstas como 
penas principais para determinados delitos próprios, que privam ou 
restringem certas formas de capacidade das quais o réu abusou em 
concreto. [...]

135
  

 

 Sobre o quando “proibir”, Montesquieu já escreveu que a liberdade do 

cidadão depende sobretudo de que as leis penais sejam boas136. 

 Porém, novamente aqui se invoca o utilitarismo para justificar a limitação 

da esfera das proibições penais, já que essa, sem dúvida, deve ser a função do 

direito penal, e nada mais do que isso. Daí a lembrança de Montesquieu: “Todo 
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ato de autoridade de um homem em relação a outro que não derive da absoluta 

necessidade é tirânico”137. 

 Assim que, de acordo com o utilitarismo penal, uma proibição pode ser 

inútil não só porque o ato proibido não ocasiona dano algum, mas, também, 

porque não serve para impedi-lo.  

 No tocante ao “quando” e “como” julgar, é de dizer-se que o conjunto de 

garantias penais afigurar-se-á inócuo se não lhe corresponder as garantias 

processuais. 

 Em outras palavras, no sistema garantista, esses questionamentos acerca 

do “quando” e do “como” julgar são respondidos com a fiel observância aos 

seguintes princípios: 1) presunção de inocência; 2) separação entre juiz e 

acusação; 3) ônus acusatório da prova; 4) amplitude de defesa. 

Nessa linha de raciocínio, Luigi Ferrajoli ressalta que, para o “garantismo”, 

o que legitima o modelo de processo penal adotado não é nem o valor político do 

órgão do Poder Judiciário, tampouco a justiça de suas decisões, mas o conteúdo 

satisfatório da motivação das decisões judiciais e o conceito dado à verdade no 

processo: 

Verdade e liberdade como valores da jurisdição e fundamentos 
axiológicos da divisão dos poderes – Esse nexo entre verdade e 
validade dos atos jurisdicionais representa o primeiro fundamento teórico 
da divisão dos poderes e da independência do Poder Judiciário no 
moderno Estado representativo de direito. Uma atividade cognitiva, 
ainda que inclua inevitavelmente opções, convenções e momentos 
decisórios, não pode, por princípio, submeter-se a imperativos que não 
aqueles inerentes à procura da verdade. E qualquer condicionamento de 
poder externo, ainda que ética ou politicamente confiável, não só 
contribui para o alcance da verdade como, ao contrário, desvia-se de tal 
fim. O princípio da autoridade, mesmo se a autoridade for ‘democrática’ 
e exprimir a maioria ou até mesmo a unanimidade dos cidadãos, não 
pode jamais ser um critério de verdade.

138
 

 

 Daí o cuidado num Estado evoluído de direito sobre o conteúdo da verdade 

endoprocessual que deve ser demonstrado seguindo as regras processuais 

previstas no direito objetivo.  

 Em novo tópico, Luigi Ferrajoli discorre sobre a necessidade de encarar-se 

a prisão preventiva na visão garantista, ou seja, da necessidade estritamente 

cautelar. Fá-lo destacando a história da prisão antes da sentença condenatória 
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desde Roma, passando pelos pensamentos de Hobbes, Voltaire, Diderot, 

Filangieri, Condorcet, Pagano, Bentham, Constant, Lauzé di Peret e Carrara139, e 

de como a presunção de inocência entrou em crise com o advento do Fascismo 

na Itália, para concluir que toda a vez que a prisão preventiva, no caso concreto, 

destoar desse viés acautelatório, as garantias processuais do modelo garantista 

estarão seriamente em risco:  

 

A ilegitimidade do encarceramento preventivo e a liberdade do imputado 
– É essa provação de Manzini que devemos estar em condições de 
acatar, sob pena de reduzir a presunção de inocência a um inútil 
engodo, demonstrando que o uso desse instituto, antes ainda do abuso, 
é radicalmente ilegítimo e, além disso, apto a provocar, como a 
experiência ensina, o esvaecimento de todas as outras garantias penais 
e processuais. [...]

140
  

 

A rigor, o processo ideal seria aquele em que não houvesse a prisão 

preventiva, a fim de que a defesa atuasse em pé de igualdade com a acusação.  

Por fim, Luigi Ferrajoli cuida dos modelos teóricos relacionados ao 

processo acusatório e processo inquisitório141.  

Esses dois sistemas colocam-se, basicamente, em face da forma de 

atuação do juiz. Conforme nosso jurista, a distinção entre esses modelos pode se 

dar no plano teórico ou no plano histórico. 

A similitude que haveria no sistema acusatório tanto no plano teórico, 

quanto no plano histórico, seria quanto (1) à separação rígida entre o juiz e a 

acusação, (2) à paridade entre a acusação e a defesa e (3) à publicidade e a 

oralidade do julgamento.  

O sistema a ser adotado pelo Estado sempre dependerá de uma escolha, 

de uma convenção, que se pode resumir entre um modelo inquisitório, de 

características autoritárias, e um modelo acusatório, de índole garantista e 

democrática, como adiante Luigi Ferrajoli demonstra na obra Direito e Razão. 

Por derradeiro, a distinção fundamental entre os dois sistemas dar-se-á no 

seguinte sentido: no sistema acusatório o juiz é o elemento da relação processual 

rigidamente distante das partes e sobretudo da produção da prova, que deve ficar 

a cargo das partes, mediante contraditório público e oral; no sistema inquisitório o 
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juiz procede de ofício à cata de provas, colhendo-as de maneira escrita e secreta, 

fazendo-o por meio de severa restrição de contraditório e dos direitos de defesa.  

 

4.5  A ineficácia das garantias na história recente do direito penal 
 

A violação de garantias fundamentais do acusado remonta a um passado 

bem recente da história da humanidade. Como exemplo, Luigi Ferrajoli cita a 

Constituição italiana de 1948 e como incorporou os limites e proibições ao poder 

punitivo do Estado por meio de garantias penais e processuais penais. 

 Adverte que, na forma do direito penal italiano, “crime é qualquer fato 

ofensivo denotado por lei anterior ao seu cometimento, como pressuposto de uma 

pena imposta mediante um juízo sobre a responsabilidade de uma pessoa física, 

imputável e culpável”142. Essa definição se funda nos artigos 25 e 27 da 

Constituição italiana e 1º, 2º, 40, 42, 43, 49 e 85 do Código Penal daquele país.  

 Assevera que a Constituição italiana é rígida (a modificação das normas 

exige procedimentos especiais) e erigida sob um Estado de Direito, pelo que o 

exercício do poder está subordinado à legalidade formal e substancial, o que 

significa dizer que o legislador penal não pode dispor de proibições, penas e 

juízos “quando” e “como” quiser, mas diante de determinadas condições 

preestabelecidas como necessárias pelos princípios garantistas.  

 Luigi Ferrajoli ressalva que, na Constituição italiana, nem todas as 

garantias penais e processuais penais limitadoras foram expressamente 

incorporadas ao texto constitucional, e nem todas as garantias contêm a clareza 

necessária. Assim, as únicas garantias que teriam a clareza desejada seriam do 

princípio retributivo da não derrogação do fato, do princípio da legalidade e da 

submissão à jurisdição em sentido lato, da proibição da pena de morte em tempo 

de paz, da presunção de não culpabilidade até a condenação definitiva, e o 

corolário dela derivada do ônus acusatório da prova, dos princípios do juiz natural 

e da independência interna e externa da função judiciária, da obrigatoriedade da 

ação penal e do direito de defesa. Diz que o princípio da estrita legalidade ou 

taxatividade é anunciado de forma não expressa na Constituição, daí muitos 

defenderem que esse princípio não teria sido constitucionalizado.  

                                                           
142

 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão – teoria do garantismo penal. 4.ed. São Paulo: RT, 2014. p.649. 



90 

 

 Em seguida, Luigi Ferrajoli aborda a discrepância que haveria entre o 

mundo do “ser” e do “dever-ser”, sobretudo em três vertentes: a) entre o sistema 

constitucional e o subsistema penal ordinário; b) entre o subsistema penal 

ordinário e o subsistema penal de polícia; c) entre os dois subsistemas 

observados em nível normativo e a prática judiciária e policialesca que estão 

sempre um grau abaixo das normas, na maioria das vezes para invalidá-las e não 

para obedecê-las. Luigi Ferrajoli atribui esse contexto ao baixo grau de 

efetividade das garantias constitucionais relativas ao delito, à pena e ao processo. 

 Nesse sentido, menciona que a dissonância entre o mundo do “dever-ser” 

e do “ser” tem muitos fatores como na Itália, por exemplo, diante da política 

legislativa, haja vista que a Constituição de 1948 se sobrepôs aos Códigos de 

Rocco de 1930, os quais, na década de 1970, revitalizaram os institutos mais 

odiosos da legislação fascista e acabou por fragilizar os lineamentos garantistas 

até então conquistados. Nessa toada:  

 
[...] também aparece o novo Código de Processo Penal, que, se de um 
lado, transformou o nosso processo em sentido semiacusatório, por 
outro terminou por receber inúmeros institutos policialescos introduzidos 
pelo estado de emergência: do interrogatório de polícia sem defensor até 
a redução da pena discricionariamente acordada entre a acusação e a 
defesa.

143
  

 

 Ademais, o excesso de intervenção penal na Itália foi um fator 

desencadeante desse abismo entre o mundo do “dever ser” e do “ser”, o que se 

atribui à desconfiança na ineficácia dos controles políticos e administrativos no 

combate à criminalidade, notadamente no âmbito da administração pública, no 

meio empresarial e financeiro e o fenômeno recorrente das organizações 

criminosas.  Na ótica de Luigi Ferrajoli, isso teria ocorrido diante dos fatores da 

crise do direito penal italiano em relação às fontes de legitimação interna e 

externa, provocando um desenvolvimento hipertrófico de uma legislação que 

ampliou sobremaneira a esfera de proibições penais, invadindo setores que 

seriam afetos ao direito administrativo.  

 Por isso, diante das significativas sequelas históricas, uma grande 

preocupação para o “garantismo” está na nefasta consequência do “processo 

como pena”, por consequência da rotulação social, daí, como exemplo, o perigo 
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de prisões preventivas, conduções coercitivas etc., que se afastam de cunho 

exclusivamente cautelar. 

 Mas, de volta aos conceitos garantistas de crime, de acordo com o 

princípio da legalidade, a concepção de pena deve seguir a mesma perspectiva. 

É dizer, a pena deve ser tida como a sanção de um crime preestabelecido pela lei 

no tipo e nos limites máximos, e estabelecida por um juiz, no caso concreto, na 

forma e com a garantia do processo penal.  

 Em Luigi Ferrajoli, “essa definição formal e legal inclui três princípios 

fundamentais garantistas constitucionalizados e codificados pelos artigos 25, 27, 

101 e 102 da Constituição e 1, 17-37 do Código Penal”144.  São eles (I) o da 

retribuição da pena, como consequência jurídica de um crime; (II) o da estrita 

legalidade das penas (nula poena sine lege), ou seja, que ninguém pode ser 

punido com pena que não esteja estabelecida pela lei, e (III) o da estrita 

submissão das penas à jurisdição (nulla poena sine iuditio), pelo qual a pena 

deve ser aplicada pelo juiz quanto à sua natureza e medida, no que se inclui a 

posição do juiz como terceiro e a sua separação do órgão de acusação.  

 Neste compasso, a sociedade moderna está interligada em tempo real pelo 

fenômeno da globalização e pela velocidade da informação nas redes sociais e 

na rede mundial de computadores. O lado negativo disso está na execração 

pública de muitos investigados e na vulnerabilidade da opinião pública sobre a 

tecnicidade que deveria prevalecer sobre a investigação e o processo penal. É o 

que Luigi Ferrajoli chama de “penas processuais”: 

 
 
Aqui estamos obviamente nos casos de patologia judiciária. Mas de uma 
patologia que assinala a possibilidade de fazer uso do processo como 
escopo de punição antecipada, ou de intimidação policialesca, ou de 
estigmatização social, ou de persecuções políticas, ou por todos estes 
motivos conjuntamente. Em todos os casos, além de cada intenção 
persecutória em relação ao suspeito, é indubitável que a sanção mais 
temida na maior parte dos processos penais não é a pena – quase 
sempre leve ou não aplicada –, mas a difamação pública do imputado, 
que tem não só a sua honra irreparavelmente ofendida mas, também, as 
condições e perspectivas de vida e de trabalho; e se hoje pode-se falar 
de um valor simbólico e exemplar do direito penal, ele deve ser 
associado não tanto à pena mas, verdadeiramente, ao processo e mais 
exatamente à acusação e à amplificação operada sem possibilidade de 
defesa pela imprensa e pela televisão. Desta forma retomou-se nos 
nossos dias a antiga função infamante da intervenção penal que 
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caracterizou o direito penal pré-moderno, onde a pena era pública e o 
processo corria em segredo. Apenas que a berlinda e o colar de ferro 
foram substituídos pela exibição pública do acusado nas primeiras 
páginas dos jornais ou na televisão, e isto não após a sua condenação 
mas após a sua incriminação, ainda quando o imputado é presumido 
inocente

145
.  

 

 No ambiente garantista, outra preocupação está na forma de atuação da 

“polícia”. Na medida em que a polícia exerce atividade ligada diretamente às 

liberdades fundamentais, esta ação deve ser estritamente vinculada ao princípio 

da legalidade por mais que, pela própria natureza das atribuições, haja certa 

discricionariedade, conforme descreve Luigi Ferrajoli: 

 

[...] De um lado, periculosidade e suspeito são, pela sua natureza, 
incompatíveis com as formas de estrita legalidade, dado que fogem a 
uma clara predeterminação legal e deixam espaço a medidas em branco 
baseadas em valorações opinativas quanto não controláveis. De outro 
lado, estas medidas não têm relação apenas com interesses gerais, 
legitimamente administráveis pelo Executivo por força de sua investidura 
majoritária, mas incidem em direitos de liberdades individuais, cujas 
limitações deveriam ser subtraídas do poder administrativo, ou da 
maioria, e sujeitas em via exclusiva às formas jurisdicionais.

146
 

 

 Nesse sentido, as práticas autoritárias são flagrantemente violadoras do 

“garantismo”, aumentando o abismo existente entre normatividade e efetividade, 

entre direito e praxe, entre “dever ser” e “ser” de um sistema punitivo, daí a real 

necessidade, da fiel observância ao princípio da legalidade.  

 Por isso, na visão garantista, as funções de polícia devem ser limitadas a 

três: 

  

a) atividade investigativa referente a crimes e ilícitos administrativos;  

b) atividade de prevenção de ambos;  

c) atividades executivas e auxiliares da jurisdição e da administração. 

 

 Para Luigi Ferrajoli, sob a ótica garantista, nenhuma dessas atividades 

deve comportar exercício de poderes autônomos sobre liberdades civis e sobre 

outros direitos fundamentais. 
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 Sob o viés da atuação da polícia, emerge, novamente, o cuidado com a 

custódia cautelar, visto que o encarceramento preventivo, a rigor, é sempre 

ilegítimo na medida em que tolhe o status libertatis e, nada obstante, tem-se 

observado o seu abuso crescente.  

 Essa patologia é resultado de abusos judiciários do cárcere preventivo e 

que se convertem em penas antecipadas e medidas de coerção inquisitória. 

Sobre esse desnaturamento do instituto da prisão cautelar, Luigi Ferrajoli pontua 

– embora esteja a referir-se à experiência italiana da época: 

 

A segunda função hoje assumida pelo cárcere preventivo é aquela 
diretamente inquisitória. De forma cada vez mais comum a captura é 
ordenada, e sobretudo mantida, para constranger o imputado a 
confessar ou a colaborar. Este uso do cárcere como meio de intimidação 
e de pressão sobre o imputado é tipicamente policialesco. [...] E o 
processo novamente se rebaixa a uma relação de força com o imputado, 
induzido à confissão e à delação pelo temor do cárcere e pela esperança 
de liberdade, e a acusação pública, que autorreflexivamente 
experimenta in corpore vili, como na antiga tortura, as suas hipóteses 
acusatórias. [...]

147
  

 

 À vista desses abusos, não restam dúvidas de que a mudança de postura 

para a ótica garantista deve trespassar tanto pela via legislativa, como pela via 

judiciária.  

 No desenvolvimento do processo garantista, a postura do juiz é de capital 

importância, no que Luigi Ferrajoli cita as lições de Beccaria, ao distinguir o 

processo informativo148, ou seja, aquele no qual o juiz o conduz com isenção na 

busca dos fatos, do processo ofensivo, isto é, aquele no qual o juiz torna-se 

inimigo do réu, do homem encarcerado.  

 Outra preocupação expendida por Luigi Ferrajoli está com o “gigantismo 

processual” e os “maxiprocessos”, que se referem a megainvestigações contra 

centenas de imputados, mediante prisões baseadas em frágeis indícios como 

primeiros e prejudiciais atos de instrução: 

 

[...] De outra parte, o gigantismo processual representou, por sua vez, 
um terreno próprio a todo tipo possível de abuso. É sobretudo graças a 
ele que se pode desenvolver um conúbio perverso entre encarceramento 
preventivo e colaboração premiada com a acusação: o primeiro utilizado 
como meio de pressão sobre os imputados para obter deles a segunda, 
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e esta como instrumento de ratificação da acusação às vezes além de 
toda a verificação e inclusive dos confrontos com a chamada do corréu.  
Na prática, este conúbio se revelou como uma fonte inexaurível de 
arbítrios. [...]

149
  

 

 E, de fato, o desnaturamento de prisões cautelares para obtenção de 

colaboração premiada tem sido observado no Brasil nos últimos tempos por conta 

dos escândalos envolvendo os políticos brasileiros, o que compromete 

diretamente as conquistas obtidas na evolução do Estado Democrático de Direito, 

causando uma deformação policial da estrutura jurisdicional brasileira.  

 Na obra Direito e Razão, há um alerta para o perigo das “legislações de 

emergência”, as quais são produzidas, não raras vezes, com graves violações de 

direitos e garantias fundamentais, no que ele adverte que, em processo penal, os 

fins não justificam os meios: 

 
[...] E na jurisdição o fim não justifica os meios, dado que os meios, ou 
seja, as regras e as formas são as garantias de verdade e de liberdade, 
e como tais têm valor para os momentos difíceis, assim como para os 
momentos fáceis; enquanto o fim não é mais o sucesso sobre o inimigo, 
mas a verdade processual, a qual foi alcançada apenas pelos seus 
meios e prejudicada por seu abandono.

150
 

 

 Segue-se que a criminalidade de exceção deve estar, em qualquer 

hipótese, de conformidade com os princípios do Estado de Direito. Não cabe 

justificar que a situação de emergência excetua o descumprimento das 

conquistas do Estado de Direito, pois é nas épocas difíceis que os direitos e 

garantias fundamentais devem mostrar a força de um Estado evoluído. Uma nova 

fundação garantista do direito penal exige o abandono de todas as formas de 

práticas de exceção praticadas outrora.  

 Para tanto, é fundamental a mudança de olhar na deontologia da 

jurisdição, pois inócua é a mudança apenas da legislação se a visão do 

magistrado para o processo permanecer no passado.  

 Da deontologia da jurisdição se extraem dois fundamentos: (I) o primeiro é 

que o juiz deve ter a consciência profissional de que é tutor ou garante dos 

direitos fundamentais de todos os cidadãos; (II) o segundo, é a valorização da 

legitimidade do juiz no sentido social da proteção dos direitos fundamentais. Isso 
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porque o Poder Judiciário se relaciona com a soberania popular por meio das 

garantias fundamentais.  

 

4.6  Uma teoria geral do garantismo 
 

Merece ser relembrado que, embora o “garantismo” tenha sido identificado, 

especialmente entre nós, como uma teoria afeta ao direito penal – haja vista que 

Luigi Ferrajoli o utilizou como base de seu estudo – sua aplicação tem um plexo 

muito maior. Trata-se de uma teoria geral do direito, haja vista a existência de 

uma crise estrutural das garantias que deveriam ser o apanágio de um Estado 

evoluído. A premissa fundamental é a antítese que trespassa a história da 

civilização entre liberdade e poder, concluindo pela demonstração da importância 

de fixar-se alicerces do Estado de Direito, consubstanciados na tutela das 

liberdades públicas, ou seja, do cidadão diante das variadas formas de exercício 

arbitrário do poder.   

 O “garantismo” surge no campo penal diante da necessidade da maior 

aproximação possível da tensão que há entre a normatividade e a efetividade da 

norma em fiel observância às garantias fundamentais, já que, nesse sentido, 

referida tese busca fincar parâmetros de racionalidade, de justiça e de 

legitimidade da intervenção punitiva.  

 Aliás, a maior qualidade da teoria do “garantismo” foi conseguir aproximar 

teorias filosóficas do positivismo jurídico, dualidades que muito dificilmente se 

conseguem compatibilizar no mundo fenomênico, conforme observa Luis Prieto 

Sanchís: 

[...] é possível que, a rigor, o garantismo tenha ‘inventado’ muito pouco e 
que seu extraordinário mérito, teórico e prático, resida em ter conseguido 
combinar de forma muito proveitosa duas tradições que nem sempre têm 
caminhado juntas, a filosofia do Iluminismo e positivismo jurídico, 
levando à sua conclusão lógica dos postulados utópicos do primeiro sem 
abandonar os limites conceituais impostos pelo segundo. E no que diz 
respeito ao outro aspecto, ou seja, as consequências, não há dúvida de 
que, nos últimos vinte anos, o garantismo tem permeado, decisivamente, 
grande parte da cultura jurídica europeia e, por isso, muito especial e 
significativamente, a América Latina, incentivando uma teoria crítica do 
direito e da democracia.

151
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 Luigi Ferrajoli observa que do termo “garantismo” é possível extrair três 

significados que podem ser estendidos a todos os campos do ordenamento 

jurídico.  

 O primeiro significado é de modelo normativo de direito, referente ao direito 

penal, de estrita legalidade, característico do Estado de Direito. Busca minimizar a 

violência e maximizar a liberdade e, no plano jurídico, formar um sistema de 

vínculos impostos à função punitiva estatal em garantia dos direitos dos cidadãos. 

Desse modo, para Luigi Ferrajoli, será “garantista” todo sistema penal que se 

conforma normativamente com esses objetivos. 

 O segundo significado de “garantismo” seria de uma teoria jurídica que 

envolve a “validade” e a “efetividade” como categorias distintas, pela qual pleiteia 

uma aproximação entre o mundo do “dever ser” e do “ser” no direito. Luigi 

Ferrajoli menciona que a teoria desenvolvida no livro Direito e Razão é uma teoria 

garantista do direito penal ao mesmo tempo normativa e realista. O “garantismo” 

operaria como uma doutrina jurídica de legitimação e de perda de legitimação 

interna do direito penal, ou seja, trabalharia como uma tensão que requer dos 

juízes e dos juristas uma visão crítica das leis vigentes por conta do duplo ponto 

de vista que a aproximação metodológica proposta pela teoria garantista sugere. 

O terceiro significado está na filosofia política que impõe ao Estado e ao 

direito justificar sua atuação em nome da coletividade. Para Luigi Ferrajoli, este 

sentido pressupõe a doutrina laica da separação entre direito e moral, entre 

validade e justiça, entre ponto de vista interno e ponto de vista externo na 

valoração do ordenamento, ou mesmo entre o “ser” e o “dever ser” do direito.  

 A teoria do “garantismo” apresentada por Luigi Ferrajoli pretende seja útil a 

todos os ramos do direito como critério de legitimação e modelo de legalidade.  

 Para tanto, deve-se considerar sua aplicação no âmbito de um Estado de 

direito, no sentido de um governo sub lege, ou submetido às leis, e per leges, ou 

mediante leis gerais e abstratas. No direito penal, Estado de Direito designa 

ambas as coisas.  

                                                                                                                                                                               
el segundo. Y, por lo que se refiere al otro aspecto, es decir, a las consecuencias, no cabe la menor duda de 
que em los últimos veinte años el garantismo ha impregnado decisivamente buena parte de la cultura jurídica 
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 Nessa linha de raciocínio, “garantismo” seria sinônimo de “Estado de 

Direito” porque representaria não simplesmente um Estado legal, mas um Estado 

submetido a uma Constituição democrática e caracterizada pela observância ao 

princípio da legalidade, especialmente do Poder Público – Executivo, Legislativo e 

Judiciário –, e que assegure aos cidadãos direitos e garantias fundamentais, por 

meio da incorporação limitadora na Constituição dos deveres públicos 

correspondentes, ou seja, das vedações legais de lesão aos direitos e liberdades, 

chamadas garantias liberais ou negativas.  

 Deve-se entender aí os direitos fundamentais como aqueles 

correspondentes aos valores e carências vitais de pessoas histórica e 

culturalmente determinadas, porque é dessa qualidade, quantidade e grau de 

garantias que pode ser definida a qualidade de uma democracia e mensurado o 

seu progresso.  

 Nesse sentido, Luigi Ferrajoli admite – ao falar de “garantismo” e 

transformação social – que é fácil delinear um modelo garantista em abstrato e 

traduzir-lhe os princípios em normas constitucionais, mas que é difícil concretizar 

as técnicas legislativas e judiciárias idôneas a assegurar efetividade aos 

princípios constitucionais e aos direitos fundamentais consagrados.  

 Daí a necessidade de encontrar-se o ponto de equilíbrio entre a tensão 

constante do poder político-representantivo, identificador do Estado, e o poder 

social-direto, identificador do exercício da liberdade. Quer dizer: a democracia 

representativa e a democracia direta, as quais, na verdade, não configuram dois 

modelos distintos, mas modelos que sustentam um ao outro.  

 

4.7  Introito aos sistemas de investigação criminal 
 

Da história do processo penal se extrai a característica cambiante entre o 

rigorismo repressivo e a flexibilidade voltada à segurança social, cujo pêndulo 

nunca se manteve estável. Isso se deve, notadamente, aos fatores de justificação 

(interno e externo) do direito penal, de conformidade com o grau de evolução do 

sistema político-constitucional de uma nação.  
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Nessa busca desenfreada por uma panaceia para resolução dos 

problemas do mundo contemporâneo, a sociedade clama por um direito penal 

máximo, por acreditar ser a via adequada para a prevenção do crime.  

É no processo penal constitucional que se encontra o grau de evolução e 

as ideologias políticas, sociais e éticas adotadas por um Estado Democrático de 

Direito. Vale dizer: se a opção for por uma concepção autoritária de Estado, o 

processo penal será destinado, principalmente, ao interesse estatal. Por outro 

lado, se a opção for por um Estado Liberal, o centro da consideração é o 

indivíduo, dotado de direitos autônomos e de liberdades públicas.  

Na lição de Antonio Scarance Fernandes: 

 

O processo penal, especialmente, por trabalhar com um bem 
fundamental do ser humano, a sua liberdade, reflete a concepção 
política dominante e o seu modo de tratar os direitos, as garantias do 
suspeito, do acusado e os interesses dos órgãos incumbidos da 
persecução penal.  
[...] 
Disso tudo extrai-se que o processo penal não é apenas um instrumento 
técnico, refletindo em si valores políticos e ideológicos de uma nação. 
Espelha, em determinado momento histórico, as diretrizes básicas do 
sistema político do país, na eterna busca do equilíbrio na concretização 
de dois interesses fundamentais: o de assegurar ao Estado mecanismos 
para atuar o seu poder punitivo e o de garantir ao indivíduo instrumentos 
para defender os seus direitos e garantias fundamentais e para 
preservar a sua liberdade.

152
 

 

Pode-se asseverar, portanto, que a Constituição de uma República escolhe 

a estatura democrática sobre a qual seu sistema jurídico há de se desenvolver, 

especialmente o sistema processual penal. 

Ao final, o melhor sistema processual será aquele que venha a preservar a 

tripartição das principais atividades processuais de forma coordenada e 

harmonizada, de tal forma a legitimar os direitos fundamentais. 

Neste aspecto, surge a relevância do processo hermenêutico para 

imposição dos direitos fundamentais, notadamente do papel do juiz do processo 

penal, a fim de assegurar, dentro do processo de interpretação, a hermenêutica, a 

mediação salutar entre o texto e a realidade, pois, do contrário, a figura do juiz 

estar-se-á reduzida a de mero agente aplicador mecânico de um texto legal.  
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Conclui-se que o vínculo existente entre processo e Constituição é a força 

motriz de um sistema constitucional que espelha o processo penal adotado à luz 

dos pilares garantistas.  

A fim de melhor entender esse fenômeno evolutivo, relevante apresentar 

um pequeno retrospecto histórico das formas de investigação. 

 

4.8  Histórico dos sistemas de investigação criminal  
 

Antes de abordarmos o histórico dos sistemas de investigação criminal, 

imperioso dizer que a coleta de dados nesta seara é sobremaneira controvertida. 

Da pesquisa doutrinária é possível observar que vários autores discorrem sobre o 

retrospecto histórico com divergências em vários pontos, notadamente em 

relação aos sistemas acusatório e inquisitivo. 

Portanto, importante frisar que a presente tese buscou trazer os elementos 

de informação histórica mais uniformes dentre as obras pesquisadas, porém com 

as ressalvas antes mencionadas. 

No decorrer da história, as sociedades buscavam solucionar, a seu modo e 

contexto, os problemas criminais, por meio de diversas formas de composições 

de conflitos. O modelo de justiça criminal que conhecemos, na atualidade, é fruto 

de inúmeros processos históricos que permearam a humanidade.  

Enrico Ferri, ao abordar o fenômeno da evolução histórica do direito penal, 

observa: 

 
Esta organização da justiça penal, que nas suas linhas gerais é comum 
a todos os povos civilizados modernos, é naturalmente a última 
resultante de uma precedente evolução dos sentimentos, das crenças, 
dos costumes, das instituições, das leis e das doutrinas em face do 
crime, coevo da humanidade. 
Traz assim sobrevivência das épocas remotas, que não correspondem 
ao nosso tempo como germens das modificações e das reformas que a 
tornam mais adaptada à suprema necessidade de uma eficaz e 
cuidadosa defesa social contra a criminalidade, nas contingências e nas 
transformações da civilização contemporânea.

153
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A conceituação do que era considerado um ilícito penal, no mais das 

vezes, se dava pelo fato considerado lesivo aos interesses individuais ou coletivo 

de seu tempo; a sanção ocorria com a consequente imposição de castigos.  

Nos tempos primórdios, tais condutas reprováveis assim eram 

consideradas de conformidade com a moral, com os costumes, com as crenças e 

magias. Se esse mal causasse risco à sociedade, a solução era o 

restabelecimento ao statu quo ante.  

De acordo com Geraldo Prado154, no Egito, o poder de julgar concentrava-

se nas mãos de sacerdotes e, em determinadas cidades, de juízes, atribuindo-

lhes os julgamentos de crimes graves. Nas províncias, por sua vez, havia um juiz, 

ao qual se incumbia o processo e o julgamento dos crimes leves, dispondo 

também de auxiliares delegados, destinados à repressão penal. As principais 

características dessa época consistiam na acusação, como dever das 

testemunhas do fato criminoso, a instrução pública e escrita, o julgamento secreto 

e a decisão simbólica. 

Na Palestina, havia três categorias de tribunais, em três graus de 

jurisdição: os tribunais dos Três, compostos de três juízes que julgavam alguns 

delitos e todas as de interesse pecuniário. As decisões dessa corte eram 

apeláveis ao tribunal dos Vinte e Três, cabendo-lhes a competência para julgar 

apelações das decisões dos tribunais dos Três. Tinha, ainda, a atribuição de 

conhecer, originariamente, dos processos criminais puníveis com a pena de 

morte. Por fim, o Sinédrio, ou Tribunal dos Setenta, constituído por setenta juízes, 

cumprindo-lhes interpretar as leis e o julgamento dos senadores, chefes militares, 

profetas, cidades e tribos rebeldes. 

Em Atenas, havia quatro jurisdições criminais: a Assembleia do Povo, o 

Areópago, os Efetas e os Heliastas. Os Heliastas eram formados por cidadãos 

honrados, maiores de 35 anos, eleitos anualmente por sorteio, cujas decisões 

eram consideradas proferidas pelo povo, destacando-se pela sua ampla 

competência. Os Efetas tinham por atribuição julgar os homicídios involuntários. 

Quanto ao Areópago, competia-lhe julgar os crimes sancionados com pena de 

morte, homicídios premeditados e incêndios. A importância do modelo ateniense 
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de persecução penal derivou pontualmente do sistema de acusação popular, 

concernente aos crimes públicos, outorgado a qualquer cidadão, pela Assembleia 

do Povo, para, em nome do próprio povo, sustentar a acusação. 

Em Roma, o mais antigo dos sistemas procedimentais penais dessa 

civilização iniciou-se com a denominação de cognitio, baseado na inquisitio, 

exercido em nome e pela intervenção do Estado romano, pela qual o magistrado 

detinha amplos poderes de iniciativa, instrução e deliberação. A sentença 

proferida pelo magistrado facultava ao acusado apelar ao povo (provocatio), 

gerando efeito suspensivo, de segundo grau, denominado anquisitio. 

Por conseguinte, surgiu a accusatio, direcionada à apuração de algumas 

infrações penais inerentes à ordem pública. Em síntese, era prerrogativa de 

qualquer cidadão, notadamente ao ofendido, deduzir perante o povo, revestido de 

provas, a imputação, à margem, ou não, da inquisitio, e, dessa forma, mover a 

ação penal. 

À época, a forma acusatória era inteiramente dominada pelo contraditório, 

a dispensar investigação anterior, na qual competia às partes a produção das 

provas de suas alegações, ou seja, tratava-se de um padrão de processo público 

e oral, centralizado nos debates que fundamentavam as decisões, importando ao 

Estado não mais que conhecer e julgar a ação criminosa. 

No Império vigorava, em tese, um modelo procedimental que carecia de 

acusador privado, ao passo que, na prática, alguns agentes públicos passaram a 

atuar como polícia judiciária, transmitindo aos juízes os resultados das suas 

pesquisas, a princípio, sempre que alguém deixava de apresentar a accusatio. 

O modelo processual baseado na iniciativa de qualquer cidadão conviveu 

com o procedimento penal de ofício, consolidado na cognitio extra ordinem, até 

que, ao tempo de Diocleciano, a última estrutura passou a prevalecer de jure, das 

províncias em direção a Roma. 

A nova era de transição foi marcada pela invasão bárbara, cujas 

legislações municipais e o desenvolvimento do direito canônico motivaram uma 

nova estabilidade que afetou tanto opressores, quanto oprimidos. 

No antigo direito germânico, a guerra e a vingança familiar – que se seguia 

a uma eventual ofensa – eram julgadas como rompimento da paz na comunidade, 

vedando-se ao ofensor, e seus familiares, a proteção da coletividade, 
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assegurando, noutro ponto, o direito e o dever da vingança aos parentes do 

ofendido. Esse sistema, no entanto, perdeu força ao tempo em que se 

estabeleceu a reparação mediante pagamento indenizatório ao ofendido ou a 

seus familiares em decorrência da perda da paz na comunidade, caso se tratasse 

de pequenas infrações. 

Posteriormente, a composição privada passou a prevalecer na solução de 

embates de natureza penal, o que não obstava o ofendido recorrer judicialmente 

perante o juízo acusatório.  

Logo, do mesmo modo que os povos germânicos influenciaram o direito do 

restante do continente europeu, incluindo a região antes ocupada pelo Império 

Romano, foram inspirados pela cultura e pelo direito romano, transmutando, 

paulatinamente, o sistema acusatório para o direito romano-canônico de 

inquisição. 

Por conseguinte, em virtude da formação de pequenos feudos, inclinados a 

atuar livres dos reinos, a justiça ficou restrita e, por consequência, o aparato 

judicial germânico restou dividido, de sorte a destacar-se a jurisdição eclesiástica, 

distribuída em diferentes territórios. 

Em verdade, o crime tornava-se para a Igreja uma questão de salvação da 

alma, conferindo à penitência, pelo magistério punitivo, o meio de remissão das 

culpas, visto que o arrependimento não mais se considerava suficiente. Há que 

dizer, ainda, que a Igreja assumia o papel investigativo das infrações, validando, 

assim, a sua autoridade política. 

Logo, o início da “história política do conhecimento” foi marcado pela 

origem dos procedimentos inquisitoriais, pela “busca da verdade”, que viria a 

suceder os desafios a que eram submetidos os indivíduos no período bárbaro. 

Mesmo que nos séculos XIII e XIV houvesse o prelúdio da predominância 

do modelo inquisitorial, nas cidades italianas coexistiram as formas inquisitórias e 

acusatórias, sendo a inquisição, subsidiária do modelo acusatório, implementada 

apenas quando uma acusação não era exercitada. 

Isso acabou por ocorrer em face da estrutura acusatória que passou a 

sucumbir a métodos oriundos do procedimento inquisitório, como, por exemplo, a 

prova escrita do pressuposto da acusação, cominando, pois, à aplicação da 

tortura e da confissão. 
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O fim perseguido pelo sistema da inquisição era implementar um eficiente 

instrumento de gestão à disposição da nova estrutura de poder que se formaria 

na Europa Continental. 

Nesse sentido, o equilíbrio entre os dois modelos se romperia mais tarde e 

o sistema inquisitório viveria seu apogeu no continente europeu, até ser excluído, 

ao menos na Europa Ocidental, no século XIX.  

Vale consignar que a Inquisição se inicia quando se admite a denúncia, 

inclusive anônima, como forma de introduzir uma investigação, prescindindo-se 

dela, mais tarde, ao se permitir o início do processo de ofício, satisfazendo, para 

tanto, o rumor público, indicativo da ocorrência de uma infração. 

A jurisdição eclesiástica, a priori, destinava-se ao julgamento de membros 

da igreja, porém, conforme o poder temporal desta última foi se expandindo, 

resvalou para a sua competência uma sucessão de infrações penais 

consideradas contrárias aos interesses da igreja. 

Isso tomou força, ainda, quando os monges designados pelo Papa 

passaram a desempenhar as autoridades judiciárias eclesiásticas, onde a forma 

escrita deu lugar à oralidade, o segredo à publicidade e a iniciativa do juiz para o 

procedimento. 

Diferentemente das Ordálias, dos povos germânicos – que presumiam uma 

manifestação das divindades a iluminar o caminho para se fazer justiça –, a 

tortura era infligida como método de investigação fundado no conhecimento, 

considerado, à época, o meio mais evoluído. 

A jurisdição secular, a contar do século XV, superou os tribunais locais e, 

gradualmente, diminuiu a influência e a competência da jurisdição da Igreja, até 

assinalar a absoluta supremacia da jurisdição do monarca. 

Defendido por alguns estudiosos como a origem do Ministério Público, os 

procuradores do rei tinham a prerrogativa de, oficialmente, investigar as infrações 

penais, ainda que delas só houvesse rumores, o que se deu a partir do controle 

do poder político, inerente ao processo judicial por crimes, no período áureo do 

“Inquisitorialismo”. Embora agindo como meros delegados do rei, os juízes 

gozavam do poder de iniciar uma investigação independente de denúncia e 

acusação. 
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Na Espanha, o processo inquisitorial foi inaugurado com a revogação 

formal da legislação visigótica, mediante outorga da Lei das Sete Partidas, de 

Alfonso X, no século XIII, expandindo-se até o reinado dos Reis Católicos, onde 

se instaurou o tribunal religioso denominado Santo Ofício, o mais cruel e violento 

da época da Inquisição, abolido enquanto tribunal de inquisição, em 1834. 

A França suportou o sistema inquisitório a partir da Ordenação de 1254, de 

Luís IX, editada sob a influência do direito romano-canônico, com a disposição 

das infrações penais de ofício e a imposição da jurisdição real em todo o território. 

O novo sistema, que principiou sua atuação na França, disciplinava o 

processo penal em duas fases: a primeira, pela instrução, sob o comando de um 

juiz-instrutor, secretamente, cujo propósito era pesquisar a perpetração das 

infrações penais e todas as circunstâncias que influem na sua qualificação 

jurídica, além dos aspectos inerentes à culpabilidade dos autores, a preparar o 

caminho para o exercício da ação penal; a segunda, chamada de juízo, no qual 

as atuações realizavam-se publicamente, perante um tribunal colegiado ou o júri, 

com a controvérsia e o debate entre as partes. 

Tal estrutura, consagrada no Código de Instrução Criminal de 1808, 

difundiu-se rapidamente pelos códigos modernos, exaltando-se a necessidade de 

uma investigação secreta e dirigida ao juiz, com tímida atuação da defesa, razão 

pela qual se consagra como sistema de tipo misto. 

A instituição do júri, no continente europeu, haveria de ser proclamada pelo 

juiz profissional, a quem não se consentia interpretar a lei com maior autonomia, 

no seu processo de aplicação. Cuidava-se, portanto, de uma reação ao Antigo 

Regime, cabendo aos jurados, ou seja, os juízes leigos, o ofício de guardiões da 

presumida verdade política da lei. 

Na França, e antes na Áustria e na Espanha, houve a evolução do modelo 

acusatório do processo penal, sem prejuízo das características inquisitórias da 

sua primeira etapa, quais sejam, o segredo, a escrituração e a iniciativa judicial, o 

que passou a ser conhecido como sistema acusatório formal. 

Assim, pode-se considerar que a ação penal no sistema misto, 

desempenhada pelo Ministério Público, pelo ofendido ou qualquer pessoa, define-

se por ser indisponível, exercida pelo seu respectivo titular, conforme os preceitos 

do juízo de acusação. 
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A etapa preliminar, ou de instrução, otimiza os meios de apreensão dos 

elementos que constituirão o núcleo do trabalho a ser desenvolvido na fase 

posterior, fazendo-se operar “de ofício” o direito penal, conforme as reservas de 

direitos fundamentais, o que pode ser compreendido como sistema inquisitorial 

garantista. 

Destaca-se que, na França, o processo penal evoluiu desde 1808, ao 

fortalecer a estrutura do tipo misto, mantendo-se uma etapa de instrução escrita e 

secreta, conduzida por um juiz-instrutor responsável pela obtenção das provas, 

com maior liberdade e independência, distinta da etapa de julgamento. A ação 

penal – indisponível e irretratável – é deflagrada pelo Ministério Público.  

Na Inglaterra, no século XII, os reis passaram a determinar sua autoridade 

sobre o conjunto do território, propagando a competência de sua própria 

jurisdição em detrimento das jurisdições senhoriais e locais, que perderam, 

progressivamente, ao longo do século XII e XIII, a maior parte de suas 

atribuições.  

Para isso, especialmente em matéria criminal, os reis se serviram de juízes 

que transitavam sobre todo o território, reuniam as cortes locais e julgavam os 

casos em pauta, conferindo unidade ao Common Law. 

No campo específico do processo penal, revelou-se em importância o júri, 

que substitui os juízos de Deus, inicialmente disposto pelo Grand Jury, composto 

por vinte e três jurados de cada condado, com o objetivo de denunciar os crimes 

mais graves aos juízes (júri de acusação), enquanto o Petty Jury, geralmente 

composto por doze jurados, ocupava-se das provas, de que cada jurado podia ter 

ciência própria, caso o réu não confessasse de início (guilty plea), situação que 

dispensava o julgamento formal. 

Na história dos sistemas processuais penais, nos séculos XV e XVI, o 

Petty Jury reformou-se para tornar-se exclusivamente uma instituição de 

julgamento, delegando a acusação a qualquer cidadão do reino, pois que, por 

ficção, admitia-se que toda conduta criminal atingia a figura do rei, o que, diga-se 

de passagem, perdura até os dias de hoje. 

Assim, a instituição dessa exclusiva ação penal popular, e a postura de 

imparcialidade e equidistância do júri, comungam para que se aceite que o 

processo anglo-saxão tenha conservado um sistema tipicamente acusatório. 
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Em Portugal, nesse período, o processo penal recebeu a influência 

germânica e moura, ante a designação atribuída a alguns funcionários da justiça, 

como vereadores, juízes municipais e, no cenário da influência germânica, pela 

instituição da acusação do ofendido ou de qualquer do povo, por clamor ou não, 

com a dedução da acusação perante um tribunal formado por homens de bem, 

assegurando-se a plenitude da defesa. Tratava-se de processo público e oral, 

substituído aos poucos pela forma escrita. 

A América Espanhola regeu-se pela força da dominação dos imigrantes 

europeus e da exterminação quase total dos povos e culturas indígenas, pelo 

procedimento vigente, em especial, a Lei das Sete Partidas, com a prevalência do 

modelo inquisitório. 

 

4.9  Os sistemas de investigação atualmente em alguns países  
 

Nos Estados Unidos da América – enquanto a maioria dos casos 

envolvendo delitos se resolve por meio de composição (plea bargain) que não 

conta com a participação do juiz, notadamente diante da confissão do acusado – 

o processo penal é basicamente acusatório, em que pese haver divergência 

acerca dessa classificação, pois, para alguns, vigoraria o sistema adversarial, 

conforme veremos posteriormente.  

Segundo Jay M. Feinaman155, a investigação criminal tem início pela 

polícia com a notícia do crime, que realiza averiguações preliminares e começa o 

procedimento de preparação, buscando a prisão do suspeito, denominada arrest, 

decorrente de ordem judicial, após o levantamento das circunstâncias da prática 

do delito e de evidências suficientes (probable cause), cabendo, em determinadas 

situações, o arbitramento de fiança após algumas horas. Nos casos mais simples, 

em que não ocorre a prisão, o suspeito é convidado a comparecer no distrito 

policial, onde é feito seu fichamento (booking). As “evidências” são coletadas e 

conservadas para serem usadas posteriormente no momento da individualização 

do suspeito. O primeiro foco da investigação é voltado à apuração do fato 
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 FEINMAN, Jay M. Law 101. 4.ed. United States. New York: Oxford University Press, 2014. p.306-7: “Once 

the investigating officer is satisfied that there is probable cause to believe that Buggsy held up  the 7-Eleven, 
he will arrest him, Buggsy will be taken into custody and booked. [...] Tradução livre: “Uma vez que o oficial de 
investigação está convencido de que existe uma causa provável para acreditar que o suspeito praticou o fato 
criminoso, ele vai prendê-lo; o suspeito será levado em custódia e indiciado [...]” 
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criminoso e depois à identificação do suspeito (pre-arrest investigation). A 

identificação do suposto autor conduz a eventual prisão (arrestment) e ao início 

da persecução. 

Sobre a forma de proceder-se à investigação, Aury Lopes Jr. e Ricardo 

Jacobsen Gloeckner anotam: 

 

De toda sorte, deixando de lado o aspecto funcional, que pouco nos 
interessa neste momento, a investigação criminal nos Estados Unidos é 
exercida pela Polícia, em caráter quase que exclusivo. A polícia, nos 
EUA, não está subordinada aos promotores, mas ao respectivo chefe do 
Executivo. Na esfera federal, as agências policiais de investigação estão 
subordinadas ao Departamento Federal de Justiça em que figura como 
principal responsável o Attorney General (Procurador Geral). No terreno 
estadual, não apenas a divisão entre promotor e polícia é mantida, 
senão que a fragmentação inclusive é ainda maior [...]

156
  

 

E complementam: 

 
Nessa fase preliminar, a polícia bem como os técnicos e peritos 
criminais assumem importância significativa. As provas materiais e os 
indícios que recairão contra um suspeito serão levantados diretamente 
por tais protagonistas. Apesar de não se tratar de uma função exclusiva 
da polícia, a tradição norte-americana considera o levantamento de 
informações na fase investigativa uma nítida tarefa policial. Não se exclui 
a possibilidade de o Ministério Público investigar de ofício, o que é bem 
mais frequente nos crimes federais como os econômicos, financeiros, 
tráfico de substância entorpecente etc.

157
  

 

Na sequência da prisão do investigado, no prazo de 24 horas, este deve 

ser encaminhado à presença do juiz para audiência (initial appearance), 

seguindo-se com o procedimento legal. 

Na fase judicial, prevalece o sistema adversarial, de modo que a prova no 

sistema norte-americano é produzida exclusivamente pelas partes, em processo 

oral e público, quer perante o júri, quer perante o magistrado singular. O sistema 

estadunidense, no entanto, é bastante peculiar, havendo a legislação processual 

penal federal (Federal Criminal Code), que serve de parâmetro de 

regulamentação de procedimentos penais para os Estados.  

Ademais, as garantias processuais são bem reduzidas, se comparadas ao 

nosso sistema, tanto que existe a possibilidade de prisões transitórias feitas pela 
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própria polícia e procedimentos de investigação que se baseiam em 

levantamentos singelos que, a nosso ver, poderiam causar prisões ilegais.  

De acordo com Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy: 

 

Provável motivo que justifique acusação é suficiente para confecção e 
outorga de prisão (warrant) emitida por juiz competente. Autoridades 
policiais (que tomam conhecimento do crime) também prendem suposto 
criminoso, independentemente de warrant, com base em causa provável 
(probable cause). A legalidade da detenção fica na dependência da 
prestabilidade, da adequação e da legalidade do auto de prisão (arrest 
report).

158
  

 

Geraldo Prado menciona que o século XX marcou a Europa por período de 

regimes totalitários caracterizados pela discricionariedade no tocante à repressão 

penal, o que em muito se aproximou do modelo inquisitório extremado, mas que, 

por outro tanto, acabou causando uma reação de vontade comum da introdução 

do sistema acusatório, que, por certo, ainda não se encontra totalmente 

efetivado159. 

Na Inglaterra predomina o sistema de acusação privada, embora existam o 

Escritório do Diretor de Persecução Penal Pública (Office of Director of Public 

Prosecution) e a iniciativa da ação pela própria polícia, cujo julgamento é afeto ao 

júri.  

Além disso, a investigação é produzida pela polícia, conforme descreve 

Carmen Cuadrado Salinas: 

 
Como já tive ocasião de comentar neste trabalho, na Inglaterra, a 
investigação dos delitos comuns foi controlada e dirigida pela polícia até 
2004. A criação, no final dos anos oitenta, do Ministério Público não 
modificou nem alterou os poderes e o controle do órgão policial nesta 
área, senão que criou um órgão de acusação pública com a finalidade 
de pôr fim à função acusadora da polícia, permitindo-se, assim, que a 
decisão sobre sustentar a pretensão acusatória se realizasse por um 
organismo imparcial e independente de quem tinha investigado o 
crime.

160
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 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. A conformidade constitucional das leis processuais penais. 4.ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p.93.   
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 SALINAS, Carmen Cuadrado. La investigación en el proceso penal. Madrid, Espanha: La Ley, 2010.  

Tradução livre. p.138: “Tal y como se ha tenido ocasión de comentar en este trabajo, en Inglaterra, la 
investigación de los delitos comunes ha sido controlada y dirigida por la Polícia hasta el 2004. La creación, a 
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pretensión acusatoria se realizase por un órgano imparcial e independiente de aquel que había investigado el 
hecho delictivo [...]”.  
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A França tem adotado o modelo misto, por meio de seu Code de 

Procédure Pénale de 1958, com algumas reformas a partir de 2004, contendo 

uma fase pré-processual escrita e secreta (l’enquête), presidida por um juiz 

instrutor, sem a participação da defesa, com a fase seguinte, promovida pelo 

Ministério Público e participação efetiva da defesa. Em Prado: 

 

[...] conforme as Leis 93-2, de janeiro de 1993, e 93-1013, de agosto do 
mesmo ano, que se inclinaram em direção ao retorno ao processo misto, 
que atualmente predomina, progredindo a persecução a partir da 
investigação inicial, levada a cabo pela polícia, sob a coordenação do 
Ministério Público, passando pelo exercício da ação penal e instauração 
da fase de instrução, até chegar ao juízo propriamente dito, este último 
oral, público e contraditório.

161
 

 

O fundamento do sigilo na fase pré-processual na investigação francesa é 

de que o conhecimento público poderia comprometer a busca da verdade. Ainda 

existe o sistema do Juizado de Instrução que se instala após a Enquête, que é 

igualmente secreto. Na doutrina francesa, há intensa discussão acerca da 

necessidade de ser mantida secreta a fase do juizado de instrução, não obstante, 

ninguém se contrapõe ao sigilo da Enquête.  

Na Espanha, há a Ley de Enjuiciamiento Criminal162, que traça um modelo 

acusatório formal, pelo qual, na primeira fase, se faz o sumário (investigação), 

com reduzida participação da defesa, cuja condução é feita pelo juiz de instrução, 

conforme explicam Aury Lopes Jr. e Ricardo Jacobsen Gloeckner: 

 

Na Espanha, a Lei Orgânica (LO) n.7/88, que instituiu o procedimento 
abreviado, deu os primeiros passos nessa direção, ao outorgar ao fiscal 
maiores poderes na instrução preliminar. Contudo, é fundamental frisar, 
ao contrário do que afirma equivocadamente alguma doutrina brasileira 
mal-informada, que na Espanha ainda vigora o sistema de juiz instrutor, 
pois as alterações legislativas, ao mesmo tempo que atribuíram mais 
poderes ao promotor, não romperam com a tradição da instrução 
judicial. O que existe na atualidade é que o promotor até pode iniciar e 
praticar atos de investigação (uma das críticas que se faz é exatamente 
o sistema híbrido que foi instalado, em que o promotor é um instrutor 
paralelo), mas, a partir do momento em que o juiz de instrução passa a 
atuar, ele automaticamente assume o mando total da instrução 
preliminar, devendo o fiscal remeter para ele todas as informações 
obtidas e cessar sua intervenção. Apesar de existir uma tendência de 
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implementar os poderes da Fiscalia, a figura do juez de instrucción não 
foi abandonada. [...]

163
 

 
 

Posteriormente, uma vez aceita a acusação, outro juízo recebe o processo, 

passando-se à nova etapa, onde se prestigiam a oralidade, a publicidade e o 

contraditório. 

A Alemanha dispõe do Código de Processo Penal de 1975 (StPO). Os 

§§160 e 161 do Capítulo 2 do Livro 2, ao cuidarem da preparação da acusação 

pública, dispõem que a investigação ficará a cargo da promotoria pública, com o 

auxílio da polícia (§163), afastando, assim, a tradição do juiz de instrução.  

Na Itália, depois das várias arbitrariedades pelas quais a justiça criminal 

trespassou durante a década de 1980, e que foram objeto dos estudos de Luigi 

Ferrajoli em um capítulo específico de sua obra Direito e Razão, o ordenamento 

jurídico daquele país vem passando por várias adaptações evolutivas. Em 1988, 

o Código Rocco foi substituído por uma nova legislação que visa estreita 

aproximação ao modelo de preservação de garantias fundamentais.  

O antigo procedimento investigatório – caracterizado pela presença de um 

juiz de instrução, responsável por levantar as provas juntamente com o Ministério 

Público e a polícia (indagini preliminari), e que participava ativamente do 

julgamento – foi substituído por uma nova sistemática, pela qual há o 

procedimento semelhante ao inquérito, conduzido de maneira coordenada pelo 

Ministério Público e pela polícia, posteriormente, iniciada a ação penal pública, 

com a presença do juiz e a participação efetiva das partes e a preservação do 

contraditório.  

Esse novo sistema é marcado pela iniciativa das partes na produção das 

provas e pela participação apenas excepcional do tribunal. 

Luigi Ferrajoli denuncia atualmente o retrocesso havido na Itália, nos 

últimos anos, por conta da nociva influência de políticos que buscam enfraquecer 

o sistema processual penal italiano. Trata-se da crise da democracia política que 

tanto parte do que ele chama do “alto”, isto é, do estamento de representantes, 

identificando suas causas como o “populismo”, a perda de mediação 

representativa por parte dos partidos políticos e dos conflitos de interesse 
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existentes no vértice das instituições e o indevido controle da informação, como 

também é oriundo “de baixo”, ou seja, das classes sociais, dos cidadãos, como, 

por exemplo, a despolitização de massa, a manipulação da informação e o 

declínio da moral pública:  

 

[...] É o que está acontecendo na Itália, onde o processo de 
desconstitucionalização do sistema político manifestou-se em um longo 
elenco de violações da carta constitucional: as numerosas leis ad 
personam, que juntamente com aquelas promulgadas na legislatura de 
2001-2006 constituem já um verdadeiro corpus iuris ad personam 
destinado a subtrair o primeiro-ministro, em violação ao princípio da 
igualdade, aos vários processos penais nos quais está envolvido; as leis 
que penalizaram o status de clandestino e negaram, de fato, aos 
imigrantes os direitos elementares à saúde, à moradia e à reunião 
familiar; as medidas demagógicas relativas à segurança, que 
militarizaram o território, legitimaram as rondas, previram o registro dos 
sem-teto e agravaram as penas para a pequena criminalidade de rua; a 
redução das garantias jurisdicionais dos direitos dos trabalhadores; o 
controle político da informação e da mídia, sobretudo a televisiva, que 
fez a Itália ocupar a 73ª posição na classificação da Freedom House 
sobre os níveis de liberdade de imprensa. [...] Enfim, o projeto de 
desconstituição manifestou-se nas propostas de leis destinadas a reduzir 
a liberdade de imprensa [...]

164
  

 
 

Nota-se que o processo de preservação do respeito às garantias 

fundamentais, especialmente no processo penal, é uma constante, visto que essa 

luta é perene, na medida em que interesses escusos sempre existirão, inclusive 

de grande parcela da classe política, interessada em legislações pouco eficazes 

nesse âmbito.   

Portugal está sob a égide da Constituição de 1976, que se consubstancia 

em uma democracia. O processo penal tem estrutura acusatória submetida ao 

princípio do contraditório.  

O Código de Processo Penal português é de 1986 e segue, portanto, a 

referida estrutura. A fase preliminar é semelhante ao inquérito brasileiro, com a 

condução pela polícia, mas acompanhada pelo Ministério Público. 

No geral, a contar da entrada em vigor do novo Código de Processo Penal, 

instituiu-se um modelo processual alicerçado na assimilação da acusação, como 

condição processual a submeter-se a julgamento, no equilíbrio de posicionamento 

jurídico entre acusação e defesa, em todos os atos do processo, na ampla 
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defesa, no contraditório, na publicidade, oralidade, e na correlação entre a 

imputação contida na ação penal, a rigor pública, promovida pelo Ministério 

Público, atuando o Tribunal de forma livre para obter os meios de prova 

necessários à descoberta da verdade. 

Porém, diante dessa livre possibilidade de produção de provas pelo 

tribunal, é certo dizer que Portugal ainda continua oscilando entre os sistemas 

inquisitivo e acusatório. 

Na Argentina, o Código de Processo Penal é do ano de 1992, com bases 

no sistema misto, marcado pela presença do juiz de instrução, embora as 

províncias disponham de legislações próprias que se diferem daquela aplicada 

para os crimes de competência federal. Em algumas regiões, o juiz de instrução é 

substituído pela investigação desenvolvida pelo Ministério Público.  

No Chile, em 12 de outubro de 2000, foi publicado o novo Código de 

Processo Penal, pelo qual foram criados o Ministério Público e as Defensorias. 

Foi designado o ingresso de um juízo oral perante um cenário de três juízes, 

como forma de julgamento, suprimindo a figura do juiz de instrução e entregando 

a tarefa de preparação do juízo ao Ministério Público, fiscalizado por um juiz 

especialmente criado para cumprir esta tarefa, o juiz de garantias. 

 

4.10  Os sistemas inquisitório e acusatório 
 

Embora com pequenas divergências de ordem doutrinária, denota-se que 

os sistemas de investigação no processo penal concentraram-se, ao longo da 

história165, nos modelos (a) inquisitório e (b) acusatório. 

Houve uma alternância histórica durante os séculos por força de regimes 

políticos. No dizer de Ferrajoli166, é pacífico que o processo penal da Antiguidade, 

tal como se configurou na Grécia e na Roma republicana, tinha estrutura 

acusatória, haja vista o caráter privado da acusação e a consequente natureza 

arbitral do juiz.  
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Assim, a causa era de iniciativa do ofendido, que tinha o ônus da prova e 

de produzir sua acusação.  

Tanto é que somente a partir da Roma Imperial passou-se a desenvolver 

os procedimentos de ofício para os delicta publica, sobretudo nos casos de 

crimina laesae majestatis de subversão e conspiração.  

Nessa época, então, nasceria o sistema inquisitório, desenvolvido ex 

officio, por força de magistrados que exerciam funções delegadas.  

Posteriormente, o processo voltaria a ser acusatório, diante das jurisdições 

bárbaras com os ritos das ordálias e os duelos judiciais.  

A partir do século XVI o processo inquisitório difundiu-se por toda a Europa 

para todos os tipos de crimes, com práticas de torturas, intrigas, milícias togadas 

e todas as modalidades de arbitrariedades. 

Bem mais adiante, com a Revolução Francesa, o sistema acusatório volta 

a ser uma realidade, com base na ação popular, no júri, no contraditório, 

publicidade e livre convicção do juiz, mesclando-se, posteriormente, com o 

inquisitório, a transformar-se num “processo misto”, ou seja, inquisitório na 

primeira fase e acusatório na segunda. Em Ferrajoli: 

 
O modelo napoleônico de processo misto se difundiu no século passado 
em toda Europa, fixando raízes firmes especialmente na Itália. Imposto 
ao Reino itálico contra o projeto de codificação elaborado por 
Romagnosi em 1806, foi acolhido pelos Códigos borbônico de 1819, de 
Parma de 1820, pontifício de 1831, toscano de 1838 e pelos Códigos 
piemonteses de 1847 e de 1859; e se conservou ininterruptamente, com 
variações apenas marginais, no Código italiano de 1865, no de 1913 e 
finalmente no Código Rocco de 1930. A mistura e o compromisso entre 
os dois modelos continuaram na era republicana, através da introdução 
de fracos elementos acusatórios na fase instrutória, mas ao lado de 
maiores poderes judiciais aos órgãos inquiridores. Disso resultou uma 
ulterior acentuação do caráter de juízo autônomo da fase instrutória e 
um progresso esvaziamento da fase dos debates, reduzida a mera e 
prejulgada duplicação da primeira. [...]

167
  

 

Por último, não se poderia deixar de registrar que, até os dias atuais, o 

direito canônico se caracteriza pelo sistema inquisitório. 
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4.11  Sistema inquisitório  
 

O sistema inquisitório pode ser classificado tanto sob o ponto de vista 

histórico, como sob o ponto de vista teórico.  

No aspecto histórico do sistema inquisitório, o tópico acima sublinha uma 

pequena ideia de suas nuances para o que se pode acrescentar as seguintes 

características:  

 

a) obrigatoriedade e irrenunciabilidade da ação penal;  

b) o caráter público da acusação;  

c) a pluralidade dos graus de jurisdição;  

d) e o dever de motivar as decisões judiciais.  

 
 
No plano teórico do sistema inquisitório, caracterizam-na:  
 
 

a) a iniciativa do juiz na produção de provas;  

b) a disparidade de poderes entre a acusação e a defesa;   

c) e o caráter escrito e secreto da instrução.  

 
 
De acordo com Luigi Ferrajoli: 
 
 

[...] chamarei de inquisitório todo sistema processual em que o juiz 
procede de ofício à procura, à colheita e à avaliação das provas, 
produzindo um julgamento após uma instrução escrita e secreta, na qual 
são excluídos ou limitados o contraditório e os direitos de defesa.

168
     

 

Como visto, os primeiros modelos de sistema inquisitório se deram na 

Roma imperial, quando se deflagravam de ofício os procedimentos nos casos de 

delicta publica, notadamente nas hipóteses de crimina laesae majestatis, haja 

vista que a ofensa direta ao príncipe se confundia com a ofensa ao Estado.  

Na cognitio extra ordinen, eram investigadas as novas ideias políticas 

ventiladas naqueles tempos, na medida em que poderiam vir de encontro à 
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política do Império. Essas investigações eram levadas ao conhecimento do 

Imperador de forma secreta, que se encarregava de julgar os casos.  

Oportuno dizer que o próprio inquérito policial – procedimento de 

investigação utilizado por excelência no Brasil – deita suas origens no direito 

romano. Como menciona Boschi: 

 

A origem do inquérito é romana 
O inquérito estava associado ao modelo inquisitivo de direito vigente na 
Roma antiga (inquisitio). A matriz inquisitiva romana é a que preside as 
atividades no inquérito, pois, nos moldes das atividades desenvolvidas 
nos Tribunais da Inquisição, embora devam ser guardadas as devidas 
proporções entre esses tribunais e os órgãos policiais atuais, o suspeito 
é o objeto da investigação.

169
 

 

Com as reformas havidas durante o século XI, por Gregório VII, para os 

assuntos da Igreja, a jurisdição eclesiástica se organiza por meio do sistema 

inquisitório que começa a se estruturar. 

Sobreleva anotar que, ao longo da História, os sistemas se alternaram e se 

mesclaram até os dias atuais, no entanto, Aury Lopes Jr. destaca como o sistema 

inquisitório se modelou a partir do século XII: 

 
O sistema inquisitório muda 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, se transforma em uma disputa desigual 
entre o juiz-inquisidor e o acusado. O primeiro abandona sua posição de 
árbitro imparcial e assume a atividade de inquisidor, atuando desde o 
início também como acusador. Confundem-se as atividades do juiz e 
acusador, e o acusado perde a condição de sujeito processual e se 
converte em mero objeto da investigação. 
Frente ao fato típico, o julgador atua de ofício, sem necessidade de 
prévia invocação, e recolhe (também de ofício) o material que vai 
constituir seu convencimento. O processado é a melhor fonte de 
conhecimento e, como se fosse uma testemunha, é chamado a declarar 
a verdade sob pena de coação. O juiz é livre para intervir, recolher e 
selecionar o material necessário para julgar, de modo que não existem 
mais defeitos pela inatividade das partes e tampouco existe uma 
vinculação legal do juiz. 
O juiz atua como parte, investiga, dirige, acusa e julga. Com relação ao 
procedimento, sói ser escrito, secreto e não contraditório.

170
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 Importante lembrar que, no século XIII, foi criado o Tribunal da Inquisição 

ou do Santo Ofício, cuja finalidade era atuar contra aqueles que se colocassem 

ativamente contrários aos ditames eclesiásticos.  

 Nesse sentido, a lógica inquisitorial consubstanciava-se na lógica absoluta, 

de maneira que qualquer ato contrário a esse entendimento era considerado uma 

heresia, o que legitimava a apuração dos fatos mediante utilização de crueldade e 

de tortura. Um exemplo disso estava no próprio Manual dos Inquisidores: 

 

O Directorium Inquisitorum – Manual dos Inquisidores – do catalão 
Nicolau Eymerich relata o modelo inquisitório do Direito Canônico, que 
influenciou definitivamente o processo penal: o processo poderia 
começar mediante uma acusação informal, denúncia (de um particular) 
ou por meio da investigação geral ou especial levada a cabo pelo 
inquisidor. Era suficiente um rumor para que a investigação tivesse lugar 
e com ela seus particulares métodos de averiguação. A prisão era uma 
regra porque assim o inquisidor tinha à sua disposição o acusado para 
torturá-lo até obter a confissão. [...]

171
 
172

 

 

 Bem de ver-se que o direito canônico foi um dos grandes responsáveis 

pela manutenção do sistema inquisitivo até bem pouco tempo da história. Em 

outras palavras: o sistema inquisitório predominou até o início do século XIX, sob 

os influxos dos ideais da Revolução Francesa e os movimentos filosóficos dela 

decorrentes. Por isso: 

 
Como explica Heinz Goessel, o antigo processo inquisitório deve ser 
visto como uma ‘expressão lógica da teoria do Estado de sua época’, 
como manifestação do absolutismo que concentrava o poder estatal de 
maneira indivisível nas mãos do soberano, quem legibus absolutus não 
estava submetido a restrições legais. No sistema inquisitório, os 
indivíduos, são reduzidos a mero objeto do poder soberano. Não existe 
dúvida de que a ideia do Estado de Direito influi de forma imediata e 
direta no processo penal. Por isso, pode-se afirmar que quando se inicia 
o Estado de Direito é quando principia a organização do procedimento 
penal.

173
 

 

 Notório, portanto, que a compreensão do sistema inquisitório só pode 

ocorrer se conjugado com o entendimento da dimensão política da época de sua 

aplicabilidade em todos os momentos da história.  
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 Porém, o sistema inquisitório é compatível com a concepção absolutista de 

Estado, considerando a primazia de seus interesses e relegando ao segundo 

plano as garantias individuais do investigado ou acusado. 

 Assim conclui Geraldo Prado: 

 

A maior parte da doutrina refere como características do Sistema 
Inquisitório a concentração das três funções do processo penal – de 
acusar, de defender e julgar – em um só sujeito, o que conduz, nas 
palavras de Alcala-Zamora e Levene, a um processo unilateral de um 
juiz com atividade multiforme, relegando ao acusador privado uma 
posição secundária e proporcionando o princípio do processo (rectius, 
da persecução penal) independentemente da manifestação de pessoa 
distinta da do juiz (procedat iudex ex officio); procedimento 
extremamente secreto e destituído do contraditório, quase sempre 
marcado pela prisão provisória e disparidade de poderes entre juiz-
acusador e acusado; forma escrita e exclusão de juízes populares, 
historicamente preocupado com o descobrimento da verdade real, via de 
regra a partir da confissão do imputado, muito embora tenha havido 
intensa liberdade de o juiz pesquisar e introduzir outros meios de prova.  
Não custa colocar em relevo a observação de Franco Cordero, sobre 
este período e acerca do emprego da tortura. Nota o jurista italiano que 
provido de instrumento virtualmente irresistíveis, o inquisidor tortura os 
pacientes como quer: dentro do seu marco pessimista o animal humano 
nasce culpado.

174
 

 

 Por isso, as características do sistema inquisitório são “eloquentes”, ou 

seja, falam por si, portanto, não há mais como se compreender um sistema 

inquisitório à luz de um modelo evoluído de Estado Democrático de Direito. 

 Em linhas gerais, o modelo inquisitório ainda subsiste apenas em países 

onde predominam regimes autoritários e totalitários, com total subversão de 

direitos e garantias fundamentais e inexistência de liberdades públicas.  

 Atualmente, o que se tem a pensar é no sistema acusatório sob diferentes 

perspectivas que se afeiçoem aos novos anseios do modelo globalizado de 

Estado Democrático de Direito.  

 

4.12  Sistema acusatório 
 
 

O sistema acusatório, por mais atual que lhe pareça, remonta à antiga 

Grécia, período em que havia a participação direta do povo nos assuntos mais 
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importantes do governo. Para os delitos graves, a acusação era examinada pelos 

cidadãos de forma pública.  

No direito romano, surgiram a cognitio e a accusatio. Na primeira, o 

julgamento era conferido a um magistrado, que julgava como bem entendesse, 

cabendo recurso ao povo (provocatio) em se tratando de cidadão e varão. 

Subsistiu por muito tempo, mas enfraqueceu nos últimos séculos da República, 

quando acabou sendo um mecanismo de arma política nas mãos de magistrados. 

A accusatio era realizada por alguém do povo (accusator) e surgiu no último 

século da República, marcando uma grande mudança no direito processual 

romano. Em geral, essa atuação permitia a cidadãos com ambições políticas a 

oportunidade de discursar em público e demonstrar suas habilidades para os 

cargos públicos almejados.  

Na história recente, Geraldo Prado menciona que o século XX marcou a 

Europa por período de regimes totalitários caracterizados pela discricionariedade 

no tocante à repressão penal, o que em muito se aproximou do modelo 

inquisitório extremado, mas que, por outro tanto, acabou causando uma reação 

de vontade comum da introdução do sistema acusatório, que, por certo, ainda 

não se encontra totalmente efetivado175. 

Esse sistema acabou retrocedendo posteriormente sob a influência do 

modelo inquisitivo que influenciou todo o continente europeu.  

Dito isso, vê-se que a finalidade de, em determinado Estado evoluído 

democraticamente, definir-se qual o sistema de investigação criminal a ser 

adotado está, em última razão, em legitimar o Estado a frear o poder punitivo, a 

fim de que seus agentes possam executar as funções persecutórias em 

conformidade com os princípios éticos emoldurados na Carta Constitucional e, 

assim, assegurar a proteção e a preservação dos direitos e garantias 

fundamentais. 

Nessa missão se coloca o dever de comparar a Constituição com a 

legislação ordinária de um país, extraindo-se o potencial teórico penal da 

compreensão do exercício repressivo do Estado. 
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A partir dessa preocupação, emerge a ideia de teorizar o sistema 

acusatório, assim entendido, como aquele mais aproximado ao que foi traçado 

pelas garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988. Assim assinalou 

José Frederico Marques176, quando afirmara que a nova Constituição optou pelo 

sistema acusatório, consubstanciado em um contexto de relações jurídicas que 

envolvem três sujeitos – autor, réu e juiz – e que prestigia o fundo político 

democrático-liberal de suas origens.  

O direito, como produto cultural de uma sociedade, contempla a realidade 

humana e evidencia a diversidade de relações existentes – sociais, econômicas, 

políticas, familiares, patrimoniais e educacionais –, de tal modo a exercer um filtro 

regulador dos anseios da vontade popular. 

Neste contexto, a persecução penal se apresenta por meio do conjunto de 

atividades estatais juridicamente vinculadas, limitadoras do poder estatal e 

asseguradoras dos direitos fundamentais. 

O processo penal, por sua feita, faz revelar uma concepção ideológica de 

um processo penal democrático e o arquétipo a ser observado pelos operadores 

do direito, por meio de um modelo dialético pelo qual o juiz deve ser o ator neutro 

e imparcial na relação jurídico-processual, reservando-se às partes a gestão da 

prova. Geraldo Prado observa:  

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

177
  

 

Mas, de nada adianta a Constituição de um país adotar o sistema 

acusatório, se os juízes mantiverem, concretamente, o abismo entre o modelo 
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normativo e o modelo pragmático. Em outras palavras: é a legitimidade da 

atividade jurisdicional que emprestará efetividade ao sistema acusatório, por meio 

de técnicas que imunizem o processo de provimentos arbitrários que mais se 

aproximem do tão repugnado decisionismo judicial, a defenestrar as conquistas 

históricas do Estado de Direito.  

Aos operadores do processo penal, notadamente aos juízes, está o dever 

de propiciar as condições reais de concretizar a visão garantista do processo 

dentro de determinada ordem jurídica.  

Relevante constar que não há uma conceituação específica sobre o que 

seja o sistema acusatório, senão características históricas que a construíram 

dentro de um quadro evolutivo que se sucedeu do modelo inquisitivo.  

Como alinhavado por Francesco Carnelutti178, o sistema inquisitivo 

caracterizou-se pela luta judicial travada diretamente entre juiz e imputado, 

tratando-se do que se denominava de inquisitivo puro, cujo aspecto maior era 

mais a inexistência de mediação entre juiz e imputado do que a falta de 

acusação. Assim, havia a presença do juiz que agia sem limites, na obtenção de 

provas, colocando-se praticamente como inimigo do imputado.  

O salto evolutivo do sistema acusatório consistiu na mediação da acusação 

e na defesa entre a relação de juiz e imputado. Mas, para Carnelutti, o que irá 

caracterizar o sistema acusatório puro é o equilíbrio, ou seja, a paridade de 

armas: 

O grave perigo de injustiça, que daí se segue, denuncia a inferioridade 
do tipo inquisitório e determina sua substituição pelo tipo acusatório, cujo 
caráter consiste, por sua vez, não tanto na presença da acusação, 
quanto na mediação da acusação e da defesa entre juiz e imputado. 
Mas não se deve crer que a substituição dos tipos tenha-se produzido de 
um único golpe nem que, em particular, o processo penal italiano 
pertença atualmente ao tipo acusatório puro, o qual para ser alcançado é 
necessário entre acusação e defesa um equilíbrio ainda muito distante 
de nossa realidade judicial. [...]

179
  

 

 A principal característica do sistema acusatório está na separação entre o 

órgão estatal responsável pela iniciativa da ação e da consequente produção da 
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prova da acusação em juízo do órgão estatal responsável pelo julgamento da 

causa.  

 Surge aí a função do juiz no processo caracterizado pelo sistema 

acusatório, qual seja, aquele que se mantém distante das partes e da produção 

da prova, colocando-se, em última razão, como o destinatário da produção do 

conjunto probatório produzido durante a fase de instrução, tudo dentro de um 

cenário inspirado pelos princípios constitucionais da paridade de armas, do 

devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, da oralidade e da 

publicidade. 

Como diz Geraldo Prado, na obra em referência, no processo acusatório é 

a defesa dos direitos fundamentais do acusado contra a possibilidade de arbítrio 

do poder de punir que define o horizonte do processo. Tem por relevância os 

sujeitos que o integram e, por consequência, os atos por estes praticados, os 

quais permitirão distinguir os muitos modelos processuais. 

A contrario sensu, a função predominante do processo inquisitório baseia-

se na realização do direito penal material. A autoridade de punir do Estado, ou de 

quem o exerça, é o propósito basilar, ou seja, os atos atribuídos ao juiz devem ser 

compatíveis a tal fim. 

Se, na estrutura inquisitória, o juiz “acusa”, na estrutura acusatória o juiz se 

desloca para o posto equidistante das partes, descomprometido com a produção 

das provas, cujo ônus é exclusivo das partes da relação jurídico-processual, as 

quais deverão trazer ao mundo do processo a prova de suas alegações. A 

atividade do juiz é marcadamente imparcial.  

Em Luigi Ferrajoli:  

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

180
  

 
 

Aury Lopes Jr., por sua vez, relembra: 

 
Como explica J.Goldschmidt, no modelo acusatório, o juiz se limita a 
decidir, deixando a interposição de solicitações e o recolhimento do 
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material aqueles que perseguem interesses opostos, isto é, às partes. O 
procedimento penal se converte desse modo em um litígio, e o exame 
processado não tem outro significado que o de outorgar audiência. Parte 
do enfoque de que a melhor forma de averiguar a verdade e realizar-se 
a justiça é deixar a invocação jurisdicional e a coleta do material 
probatório aqueles que perseguem interesses opostos e sustem opiniões 
divergentes. Deve-se descarregar o juiz de atividades inerentes às 
partes, para assegurar sua imparcialidade. Com isso, também se 
manifesta respeito pela integridade do processado como cidadão.

181
  

 

Por corolário, no sistema acusatório, tem-se um processo em que o 

acusado não é considerado objeto da investigação, mas verdadeira parte do 

processo, com fiel respeito a todas as suas garantias fundamentais e, sobretudo, 

à paridade de armas e ao devido processo legal na produção da prova do 

processo, livre das arbitrariedades que a malfadada “verdade real” incutiu na 

história do direito processual para justificar o afastamento de limites e regras 

processuais em total afronta ao princípio da segurança jurídica.  

 Bem de ver-se que o sistema será acusatório, na atualidade, em países 

que tem o Estado Democrático de Direito como alicerce constitucional, cujas 

garantias fundamentais do processo penal são asseguradas por um juiz 

independente e isento, ao passo que o modelo de investigação criminal 

inquisitorial predominará em países que ainda adotam o autoritarismo ou o 

totalitarismo, com total desconsideração aos direitos individuais e às liberdades 

públicas.   

 

4.13  Os sujeitos do sistema acusatório 
 

 Por outro lado, as pessoas em relação as quais se formam as relações 

processuais são chamadas de sujeitos processuais. Em linhas gerais, são 

sujeitos do processo o juiz, o Ministério Público e o acusado.  

 O juiz é figura proeminente no processo, como já dizia José Frederico 

Marques, uma vez que é o destinatário das provas e essa condição, como anota 

Aury Lopes Júnior182, “é uma distinção fundamental, que lhe coloca como um 

órgão supraordenado aos demais e em posição superior, para que possa decidir 
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sobre a pretensão formulada”. Daí por que se diz que o juiz é sujeito, mas não é 

parte no processo. 

 Conclui-se, então, que, no processo existem três sujeitos e duas partes.  

Dessa forma, a inclinação para um sistema acusatório pressupõe um juiz 

evidentemente imparcial, não contaminado e nem preocupado em produzir 

provas para a acusação, tampouco emocionalmente envolvido para com um lado 

da demanda. Em outras palavras, a acusatoriedade sujeita-se à imparcialidade do 

julgador, cuja incumbência principal está em julgar a causa de forma isenta diante 

das partes, em relação às quais se manteve equidistante todo o tempo. 

Por isso, à luz do sistema acusatório, não há espaço para o juiz 

preocupado em produzir a investigação criminal, mas, tão somente, em situações 

excepcionais, que venha a determinar a produção de elementos suplementares 

necessariamente imprescindíveis para complementar seu convencimento, 

notadamente em cumprimento ao primado da presunção constitucional da não 

culpabilidade. 

Quando o juiz quebra a sistemática desse modelo acusatório, produzindo 

provas em parceria com a acusação, rompe-se, consequentemente, a paridade 

de armas, a segurança jurídica e o princípio da cooperação do processo penal 

moderno. 

Mas o princípio acusatório também pressupõe um órgão acusador que 

também se adstrinja a agir promovendo exclusivamente a acusação, conforme se 

sustentará no capítulo derradeiro. O Ministério Público surge historicamente no 

momento em que a sociedade moderna vislumbra a necessidade de retirar do juiz 

a acumulação indevida da função de acusar e de julgar, ou seja, dando os 

primeiros passos para o que entendemos atualmente como sistema acusatório. 

Conforme descreve Aury Lopes Jr.: 

 
 

Com o fracasso da inquisição e a gradual adoção do modelo acusatório, 
o Estado seguia mantendo a titularidade absoluta do poder de penar e 
não podia abandonar em mãos de particulares esse poder e a função de 
persecução. Logo, era imprescindível dividir o processo em fases e 
encomendar as atividades de acusar e julgar a órgãos e pessoas 
distintas. Nesse novo modelo, a acusação continua como monopólio 
estatal, mas realizada por meio de um terceiro distinto do juiz. 
Aqui nasce o Ministério Público. Por isso, existe um nexo entre sistema 
inquisitivo e o Ministério Público, como aponta Carnelutti, pois essa 
necessidade de dividir a atividade estatal exige, naturalmente, duas 
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partes. Quando não existem, devem ser fabricadas, e o Ministério 
Público é uma parte fabricada. Surge da necessidade do sistema 
acusatório e garante a imparcialidade do juiz. Eis aqui outro erro 
histórico: a pretendida imparcialidade do MP.

183
 

 

Em nosso ordenamento jurídico, o Ministério Público – titular exclusivo 

para deflagrar as ações penais públicas – tem a atribuição de exercer o controle 

externo da atividade policial no que tange à apuração das infrações penais. Isso 

ocorre porque, entre nós, o constituinte originário elegeu a Polícia Judiciária para 

ser responsável pela apuração das infrações penais. 

Esse sistema foi eleito pelo constituinte originário de forma deliberada, de 

maneira a evitar a contaminação das funções públicas. 

O princípio acusatório consiste na distribuição do direito de ação, do direito 

de defesa e do poder jurisdicional, entre autor, réu e, por consequência, seu 

defensor, e juiz. 

No mais, é preciso deixar claro que o Ministério Público no processo penal 

não exerce o poder de punir do Estado – atividade afeta ao Poder Judiciário –, 

mas deduz em juízo o que podemos chamar de pretensão (ainda que esse termo 

seja questionável para parte da doutrina) acusatória.  

 Esse cuidado terminológico faz uma diferença capital, na transmutação do 

sistema inquisitivo para o acusatório, ao tornar importantíssimo assegurar a 

imparcialidade do juiz, em que pese não ter havido a mesma preocupação com o 

Ministério Público. 

 É que, com a evolução sistêmica, apartaram-se as funções de “acusar” e 

de “julgar”. “Acusar” não significa comprometer-se inexoravelmente com a 

condenação. Porém, esse descomprometimento exige mudança de postura se 

quisermos a adoção de um sistema acusatório.  

 Como exemplo, quando se observa membros do Ministério Público, ao 

concluir investigações, ou ao oferecer denúncias – isto é, em fases embrionárias 

da persecução criminal – apresentando à imprensa nacional organogramas de 

(supostas) organizações criminosas e de como agiam (modus operandi) e 

asseverando categoricamente a culpa dos suspeitos, não há dúvida de que estes, 

antes mesmo da ação penal, já a dispensaram para a formação de seu 
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convencimento, de sorte que, em última razão, estão a agir diante de um modelo 

inquisitório de Estado, pois a contaminação é total.  

 Será muito difícil esperar que, depois de toda essa inclinação e excitação 

acusatória – antes mesmo de iniciada a fase instrutória do processo, quando, em 

tese, o Ministério Público deveria analisar, juntamente com o juiz, a produção da 

prova sob o crivo do contraditório, e aí sim posicionar-se sobre se mantém, ou 

não, seu pedido condenatório – o parquet possa ter uma postura garantista, ao 

término da instrução de apresentar alegações finais isentas, depois de considerar 

as reperguntas da defesa às testemunhas da acusação, os depoimentos das 

testemunhas da defesa e a contra-argumentação desta em alegações finais.   

 A própria postura acusatória temerária diante da imprensa tornaria 

constrangedor ao membro ministerial posicionar-se a contrario sensu na fase final 

do processo, se, eventualmente, não encontrasse provas suficientes para a 

condenação, no que a contaminação sugere que, por uma questão de coerência, 

mantenha sua posição condenatória independentemente da gestão das provas. 

 De outro lado, está a atuação da defesa no sistema acusatório. 

Esta deve ser permitida pelo juiz à exaustão em paridade de armas com a 

acusação. O direito de defesa envolve o plexo de garantias que asseguram às 

partes a possibilidade bilateral, efetiva e concreta, de expenderem seus 

argumentos, produzirem suas provas, de recorrerem das decisões e de o 

acusado somente ser preso em caso de sentença penal condenatória transitada 

em julgado, exceto nas hipóteses de prisões cautelares plenamente justificadas.  

De acordo com Geraldo Prado184, para que se tenha o direito de defesa 

exercido à luz dos princípios regentes do sistema acusatório é necessário que: 

 

a) a publicidade interna do processo não seja cerceada ao acusado, haja 

vista que seu amplo acesso aos autos é de fundamental importância 

para o exercício pleno de sua defesa; 
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b) o imputado tenha à sua disposição todas as informações a respeito dos 

comportamentos processuais possíveis e das consequências, ou seja, 

da segurança jurídica; 

 

c) o imputado possa agregar informações relevantes para exercitar o 

contraditório compatível com o procedimento; 

 

d) não haja restrição da presunção de inocência ou inversão do ônus da 

prova mediante pressão sobre o imputado, como, por exemplo, sob o 

argumento de desafogar os serviços judiciários. 

 

 As restrições de acesso ao processo têm ocorrido muito nos casos de 

processos envolvendo organizações criminosas, sob o argumento de utilização 

de medidas investigatórias como de infiltração de agentes ou de colaboração 

premiada em andamento. Aliás, o próprio instituto da colaboração de 

arrependidos é algo bastante questionável. Discute-se até que ponto estas 

declarações podem ser valoradas, ainda que em conjunto com os demais 

elementos de prova, assim como em situações nas quais a maioria dos acusados 

denunciados decida colaborar, o que poderia levar a penas ínfimas e 

incompatíveis com a finalidade da norma.  

 Imprescindível acrescentar que o defensor do acusado exerce para o 

sistema acusatório um munus público que visa trazer equilíbrio de forças no 

âmbito da relação jurídico-processual penal, impondo, pela sua atuação, a 

preservação e a conquista das liberdades públicas ao longo da história.  

Adscreva-se que a construção do sistema acusatório apoia-se no direito de 

defesa. Vale dizer: além da separação entre a função de julgar e acusar, o 

modelo acusatório é inspirado no amplo direito de defesa. Daí o motivo de ser 

inaceitável para este sistema a admissão pelo juiz das provas obtidas por meios 

ilícitos. 

Divergimos do entendimento de Geraldo Prado, quando preconiza que as 

soluções consensuais da atualidade – como a transação penal e a suspensão 

condicional do processo – estariam num meio termo entre a ideologia da 

inquisitorialidade e do sistema acusatório, haja vista que se destinariam a tornar o 
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procedimento mais célere, requisitando, para tanto, o consentimento do próprio 

suspeito ou acusado. Desse modo, para o processualista, o comportamento do 

acusado, caracterizado por aceitar passivamente a pena sem defesa, equivaleria 

a uma confissão, ainda que a lei não considere esse efeito185. 

Ocorre que, a nosso sentir, referidos institutos despenalizadores não 

podem ser comparados aos métodos utilizados pelos inquisidores na história para 

obter a colheita da prova no processo penal. As figuras da transação penal e da 

suspensão condicional do processo – previstas na Lei nº9.099/1995 – têm por 

escopo prevenir a rotulação do autor do fato de “réu” de determinado processo, 

quando as circunstâncias processuais e pessoais assim recomendarem, de sorte 

que, em hipóteses tais, esses institutos são propostos ao autor do fato ou ao 

acusado, devidamente acompanhado e assistido por seu defensor, diante de um 

juiz, na presença do Ministério Público postulante. Assim, estas medidas de modo 

algum violam as garantias constitucionais preconizadas pela Constituição Federal 

e afeiçoadas ao sistema acusatório.  

 

4.14  Sistema misto 

 

 Há correntes doutrinárias que invocam o “sistema misto” como uma 

subespécie que se localizaria entre os sistemas inquisitório e acusatório. 

 Em geral, quando o fazem, utilizam essa classificação para dizer que, em 

determinado ordenamento jurídico, não haveria a verdadeira roupagem nem de 

um modelo inquisitório clássico, tampouco de um modelo acusatório puro. 

 Outros dirão que nosso modelo é misto porque teríamos duas fases: I) da 

investigação preliminar, marcada pelo sistema inquisitorial; II) fase processual, 

com característica acusatória. Nesse sentido, Rogério Lauria Tucci: 

 

Daí a verificação, já aventada, de que o moderno processo penal 
delineia-se inquisitório, substancialmente, na sua essencialidade; e 
formalmente, no tocante ao procedimento desenrolado na segunda fase 
da persecução penal, acusatório.

186
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 Porém, reputamos que essas considerações partem de análises históricas 

dos referidos modelos, o que, naturalmente, fará com que nenhum modelo atual 

se afeiçoe, como uma luva, à moldura original desses sistemas. A falha em 

sustentar a existência de um modelo misto até hoje está na ausência de 

identificação de seu “núcleo fundante”. Em outras palavras: não há, na doutrina, 

uma teoria desenvolvida e concreta acerca do que seria o sistema misto, tanto 

que Mauro Fonseca Andrade acaba por admitir: 

 
O fato de ser híbrido e marcadamente multiforme leva os seguidores 
dessa corrente a não apresentarem uma descrição concreta do sistema 
misto. Como justificativa, afirmam que essa característica conduziria a 
uma variação de seus elementos quase ao infinito, dificultando a 
possibilidade de se encontrarem dois sistemas idênticos ou uniformes. 
Como já disse Valiante, ‘non esiste una strutura mista única’.

187
  

 

 Assim que, sob a ótica científica, o que importará, na realidade, é entender 

as características principais dos modelos inquisitório e acusatório e optar por 

aquele ao qual determinado Estado moderno pretende adotar e investir em seu 

aperfeiçoamento. Em Aury Lopes Jr.: 

 
Ora, afirmar que o ‘sistema é misto’ é absolutamente insuficiente, é um 
reducionismo ilusório, até porque não existem mais sistemas puros (são 
tipos históricos), todos são mistos. A questão é, a partir do 
reconhecimento de que não existem mais sistemas puros, identificar o 
princípio informador de cada sistema, para então classificá-lo como 
inquisitório ou acusatório, pois essa classificação feita a partir do seu 
núcleo é de extrema relevância.

188
 

 

 O fato de haver, no procedimento brasileiro, a investigação preliminar não 

quer dizer que a primeira etapa seja inquisitiva. Como já dissemos em tópico 

anterior, o sistema inquisitório caracteriza-se pela desconsideração dos direitos e 

garantias fundamentais do investigado e, sobretudo, porque este é tido como 

“objeto” da investigação, numa relação direta entre inquisidor e investigado.  

 Tanto é que, retrospectivamente, quando Luigi Ferrajoli descreve a adoção 

do Código termidoriano de 1795 e do Código napoleônico de 1808 como um 

sistema misto, isso se deveu ao fato de que, na primeira fase, o procedimento era 
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mesmo “inquisitivo”, isto é, secreto, sem participação do investigado, o qual era 

tolhido de sua liberdade e considerado como objeto da investigação: 

 

[...] 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. Mas a experiência 
acusatória não perdurou, no continente europeu, depois dos anos da 
revolução. Já o Código termidoriano de 1795 e depois o Código 
napoleônico de 1808 deram vida aquele ‘monstro, nascido da junção 
entre os processos acusatório e inquisitório’, que foi o assim 
denominado ‘processo misto’, com prevalência inquisitória na primeira 
fase, escrita, secreta, dominada pela acusação pública e pela ausência 
de participação do imputado quando este era privado da liberdade; 
tendentemente acusatório na fase seguinte dos debates, caracterizada 
pelo contraditório público e oral entre acusação e defesa, porém 
destinado a se tornar uma mera repetição ou encenação da primeira 
fase

189
.  

 

 Percebe-se nesta fase histórica que o sistema seria, de fato, misto, haja 

vista que, na primeira fase, o procedimento teria características nitidamente 

autoritárias e compatíveis com o modelo inquisitório, ao passo que, apenas na 

segunda etapa, se iniciava um figurino acusatório completamente viciado.  

 Sucede que inexiste, entre nós, essa característica arbitrária na 

investigação preliminar, o que afasta o modelo inquisitório, na primeira fase, e, 

por consequência, o alegado “sistema misto”. Sobreleva dizer que nosso modelo 

de investigação preliminar respeita garantias fundamentais como “regras do jogo”, 

o que determina que, em nosso ordenamento, foi adotado o sistema acusatório. 

 Nessa linha de raciocínio, Geraldo Prado: 

 

Com efeito, como assinala Cordero – e também James Goldschmidt –, 
‘as regras do jogo’ distinguem o processo acusatório do inquisitório. Este 
último se satisfaz com o resultado obtido de qualquer modo, pois nele 
prevalece o objetivo de realizar o direito penal material, enquanto no 
processo penal acusatório é a defesa dos direitos fundamentais do 
acusado contra a possibilidade de arbítrio do poder de punir que define o 
horizonte do acusado contra a possibilidade de arbítrio do poder de punir 
que define o horizonte do mencionado processo.

190
  

 

 Assim, o fato de, no Brasil, haver a existência do inquérito policial – cuja 

função é levantar elementos informativos de fato penalmente relevante –, não 

quer dizer que a investigação preliminar brasileira seja arbitrária, inquisitiva, visto 
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que está regida pelas garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988. 

Por isso, parece haver confusão ao se afirmar que o modelo brasileiro seria 

“misto”. 

 Para Aury Lopes Jr.191, não há mais espaço, compreendida a 

complexidade do processo penal, para que alguém se esconda atrás de 

categorias estéreis e de arqueologia histórica, desconectando institutos do 

processo. A concepção do sistema acusatório está íntima e indissoluvelmente 

relacionada na atualidade à eficácia do contraditório e à imparcialidade do juiz. 

 O sistema brasileiro é moldado na Constituição de 1988 e assegura 

garantias ao investigado, o qual possui liberdades públicas a seu dispor. Essas 

virtudes constitucionais inclinam-se para o sistema acusatório, e não para o 

sistema inquisitorial.  

 Portanto, não temos, nessa linha de raciocínio, um sistema misto, porque 

não acolhemos, de forma alguma, características do modelo inquisitorial. E mais: 

dentro da evolução doutrinária que se pretende, onde cada sistema deve se 

consubstanciar em um ou mais núcleos fundantes, não há mais que se falar na 

(tão propalada) existência de um sistema misto.  

 

4.15  Sistema adversário 
 
  
 Sistema que difere dos modelos convencionais – inquisitório e acusatório – 

é aquele de origem anglo-saxônica, denominado “adversário” (ou de partes), 

cujas características principais são: 1) processo penal de partes; 2) princípio da 

aportação (contribuição), que deriva do item anterior; 3) neutralidade e 

imparcialidade do juiz. 

 Originariamente, a expressão adversário surge para distinguir-se do 

binômio tradicionalmente conhecido no continente europeu – inquisitivo e 

acusatório –, como decorrência de um dos métodos de prova que, durante o 

século XIII, se utilizou na Inglaterra para o processamento de determinados 

delitos e que acabara por se caracterizar por uma forma de combate entre 

adversários.  
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 De acordo com Carmen Cuadrado Salinas192, naquela época, subsistiam, 

até então, dois métodos de provas: (I) as ordálias (sentença divina); (II) o juízo 

por combate. A distinção entre ambos estava na existência, ou não, de alegações 

contraditórias. Nas ordálias, quando não houvesse testemunhas que 

corroborassem a versão da acusação, a solução era encontrada por meio da 

intervenção divina, que iria favorecer quem estivesse com a razão, resolvendo, 

então, o conflito. Acreditava-se que a parte inocente sairia ilesa dessa prova. O 

método do juízo de combate (battle) era iniciado quando as alegações das partes 

e das testemunhas eram contraditórias, desenvolvendo-se, assim, o combate 

como método de prova. Com o passar dos tempos, diante da ausência de 

critérios mais razoáveis, houve a necessidade de se estabelecer determinados 

princípios que acabaram reconhecidos com a Magna Carta de 1215, dando início 

ao procedimento denominado “acusatório de contradição e de igualdade de 

armas”, que, mais tarde, evoluiria para o “processo adversário”:  

 Segundo Carmen Cuadrado Salinas, é possível conceituar, sob o ponto de 

vista histórico, o processo adversário como:  

 

[...] um método de resolução de conflitos de caráter penal no qual a 
carga das provas dos fatos alegados se faça recair sobre ambas as 
partes, visto que somente a elas interessa o resultado da contenda.

193
  

 

 Em suma, conforme menciona Mauro Fonseca Andrade194, a origem desse 

sistema seria anglo-saxônica, tanto pela adoção do adversary system, quanto 

pela adoção da regra do fair play, e partiu da noção de processo como substituto 

da guerra ou dos duelos, como forma de evitar o confronto corporal, pois teria 

sido idealizado, de acordo com Carnelutti, para domesticar a guerra. Daí o 

brocardo romano ne cives ad arma veniant (“para que os cidadãos não cheguem 

às armas”). 

 No entanto, o método adversário histórico evoluiu bastante, principalmente 

a partir do século XVIII, passando por várias modificações, notadamente com o 
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escopo de assegurar a paridade de armas no processamento das acusações 

alusivas a todos os delitos. 

 Na atualidade, é possível entender-se o termo “adversário” em quatro 

perspectivas195: (I) como método histórico; (II) como reflexo de uma teoria de 

Estado Liberal; (III) como modelo de processo; e (IV) como arquétipo do processo 

penal americano. 

 Como perspectiva histórica se coloca diante do método de obtenção de 

provas que subsistiu ao lado das ordálias, como visto acima.  

 Como reflexo de uma teoria de Estado Liberal é de se entender que o 

método adversário se assemelharia, na origem, ao modelo do processo civil, haja 

vista que neste prevalece a autonomia de vontades, especialmente na produção 

de provas, pois, no processo do tipo anglo-saxão, as partes gozariam de 

faculdades discricionárias no exercício da ação penal, além de existir 

possibilidade de negociação quanto às cargas imputadas (plea bargaining) e 

sobre a dispensa de provas no caso de o acusado declarar-se culpado (guilty 

plea)196. 

 Sob a perspectiva do método adversário como modelo de processo, é de 

se considerá-lo como forma de resolução de conflitos desenhado para o 

legislador disciplinar a forma de ser do processo desde seu início e, também, 

quando o conflito houver de ser solucionado até mesmo por acordos entre as 

partes e que deverão ser submetidos à homologação do juiz, desde que estejam 

em conformidade com o interesse público.  

 Por fim, como arquétipo do processo penal americano, já que, por sua 

grande evidência decorrente do amplo acesso global por meio de filmes 

americanos, acabou se identificando como o protótipo do sistema estadunidense, 

não obstante, a rigor, adotar-se em referido país o modelo adversário misto, pois 
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o é apenas na fase judicial. Além disso, apenas 10% dos casos penais são, de 

fato, julgados pelo júri.   

 Como diferencial da forma americana, cuja ação penal é promovida, em 

regra, pela promotoria, na Inglaterra prevalece o sistema de acusação privada, 

muito embora, atualmente, exista o Escritório do Diretor de Persecução Penal 

Pública, chamado Office of Director of Public Prosecution, bem assim possa 

existir a iniciativa da ação pela própria polícia, cujo julgamento é afeto ao júri197.  

 Importante consignar que a investigação criminal é produzida, e conduzida, 

pela polícia. Mesmo com a criação, no final da década de 1980, da promotoria, 

não houve modificação desse contexto, senão que passou a existir a acusação 

pública, pois, até então, era a própria polícia quem dava continuidade com a 

persecução em juízo, ao término das investigações. 

 Vale observar que a finalidade dessa modificação legislativa foi criar um 

órgão que promovesse a acusação de forma independente e isenta daquele outro 

que tivesse realizado a investigação. Assim, o objetivo era que a polícia se 

limitasse a produzir a investigação e a promotoria se incumbisse da acusação. 

Vale dizer: na medida em que o modelo adversário é um sistema de partes, era 

necessário que houvesse a parte pública que cuidasse exclusivamente de 

promover a ação penal, e não se confundisse com o órgão estatal que realizava a 

investigação. 

 De qualquer sorte, o que caracteriza o sistema adversário é ser um modelo 

de investigação de partes e é neste aspecto que resulta o seu maior problema: se 

o modelo adversário se caracteriza pela participação direta das partes, garantindo 

a paridade das armas, essa atividade deveria, de fato, ser acompanhada por elas 

desde a investigação, como concluído por Carmen Cuadrado Salinas: 

 
Em conclusão, há de se entender que as partes do processo penal 
anglo-saxão são, como nos continentais, o Ministério Público e o 
acusado, não podem afirmar-se que o essencial de um processo 
adversário é que as partes gozam do controle dos atos de investigação, 
visto que, como no continente, nos ordenamentos anglo-saxões, foi 
encarregado desse trabalho um terceiro independente das partes – a 
Polícia.

198
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 No mesmo sentido, Aury Lopes Jr. e Ricardo Jacobsen Gloeckner: 

 

Como visto, ao se analisar as características fundamentais do modelo de 
investigação norte-americano, que se poderia denominar sui generis, 
cumpre agora listar os pontos positivos e negativos deste modelo [...] 
O principal aspecto positivo não decorre necessariamente do modelo 
investigatório, mas da adoção do sistema adversarial, caracterizado 
especialmente pela responsabilização das próprias partes pelo material 
probatório a ser introduzido no processo. Isso garante o grande erro do 
sistema inquisitorial responsável pela confusão entre acusador e 
julgador, inviabilizando qualquer espécie de decisão tomada com 
parcimônia e imparcialidade.

199
 

 

 Bem de ver-se, portanto, que de nada adianta conceituar determinado 

método de adversário, ou de partes, porque, em tese, assegurar-se-ia o 

acompanhamento de todo o procedimento de colheita dos elementos informativos 

da investigação se, no mundo fenomênico, isso não ocorre concretamente. Essa 

é a reflexão que se coloca acerca da real efetividade do modelo adversário de 

origem anglo-saxônica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               
es que las partes gozan del control de los actos de investigación, puesto que, como en el continente, en los 
ordenamientos anglosajones se ha encargado dicha labor a un tercero independiente de las partes – la 
Policía.” 
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5  SISTEMA ACUSATÓRIO BRASILEIRO  
 

5.1  Introdução histórica do processo penal brasileiro  
 

Se considerarmos que, até então, tínhamos à disposição apenas os 

procedimentos estabelecidos pelas Ordenações Filipinas, foi grande a evolução 

do sistema processual penal brasileiro quando nasceu a Constituição Imperial de 

1824, porquanto trouxe ao Estado brasileiro as primeiras garantias relacionadas 

aos direitos civis e políticos dos cidadãos, cujos efeitos no ordenamento jurídico 

foram sentidos em seguida, por meio das Decisões nº78 e nº81 do Governo 

Federal, que determinavam aos juízes fundamentar suas decisões e que aqueles 

que tivessem atuado na fase da devassa deveriam declarar-se incompetentes.  

Já em 1832 foi editado o primeiro Código de Processo Penal brasileiro 

(Código de Processo Criminal de Primeira Instância), extinguindo as devassas e 

querelas das Ordenações, de efeito liberal, traçando os procedimentos para a 

persecução criminal – sumário de culpa – no ordenamento pátrio, a permitir aos 

juízes de paz iniciar e formar o corpo de delito, como também deflagrar e ultimar a 

fase sumária de inquirição das testemunhas. Este procedimento seria o embrião 

para o que, futuramente, viríamos a conhecer como inquérito policial. 

A Lei nº261, de 3-12-1841, e o Regulamento nº120, de 31-1-1842, 

transferiu as funções de investigações criminais para os chefes de polícia e 

delegados e, em casos de difícil elucidação, para os juízes municipais. 

Com a Lei nº2.033, de 20-9-1871, e o Decreto nº4.824, de 22-11-1871, a 

formação da culpa, até então a cargo das autoridades policiais, passou à 

competência dos juízes municipais e juízes de direito, quando, então, as 

autoridades policiais limitaram-se às atividades (polícia judiciária) de 

investigações, no âmbito do inquérito policial. 

Em 1889 ocorre a Proclamação da República e advém a Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, marcando definitivamente o fim 

do período imperial, conferindo competência aos Estados-membros para legislar 

sobre processo penal. Há notícias de que unidades federativas como Rio Grande 

do Sul, Pará, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraná, Distrito 

Federal e Maranhão legislaram sobre essa matéria. 
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Sobrevieram a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 

16 de julho de 1934, esta conferindo apenas à União competência para legislar 

sobre processo penal, cuja Carta foi redigida para organizar um regime 

democrático por consequência da Revolução Constitucionalista de 1932. 

Como a Constituição de 1934 determinava que somente a União deveria 

legislar sobre processo penal, foi elaborado o que ficou conhecido como “Projeto 

Vicente Raó”, que extinguia o inquérito policial, substituindo-o por “diligências 

policiais”, e criava o juizado de instrução. Porém, diante do golpe de Estado de 

1937, o Projeto não foi adiante. 

Surgiu, pois, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937, durante 

o período autoritário. 

Durante o período do Estado Novo (Era Vargas), que vigorou até 29 de 

outubro de 1945, surge o Código de Processo Penal, por força do Decreto-Lei 

nº3.689, de 3 de outubro de 1941, decorrente do trabalho de uma comissão de 

juristas, com destaque para Roberto Lyra, Nelson Hungria, Cândido Mendes de 

Almeida, Vieira Braga, Narcélio de Queiroz e Florêncio de Abreu, mantendo-se o 

inquérito policial como conhecemos até os dias de hoje. 

Destacamos um trecho (Item IV) da Exposição de Motivos do referido 

Código, apresentada pelo Ministro da Justiça Francisco Campos: 

 
Foi mantido o inquérito policial como processo preliminar ou preparatório 
da ação penal, guardadas as suas características atuais. O ponderado 
exame da realidade brasileira, que não é apenas a dos centros urbanos, 
senão a dos remotos distritos das comarcas do interior, desaconselha o 
repúdio do sistema vigente. O preconizado juízo de instrução, que 
importaria limitar a função da autoridade policial a prender criminosos, 
averiguar a materialidade dos crimes e indicar testemunhas, só é 
praticável sob a condição de que as distâncias dentro do seu território de 
jurisdição sejam fácil e rapidamente superáveis. Para atuar 
proficuamente em comarcas extensas, e posto que deva ser excluída a 
hipótese de criação de juizados de instrução em cada sede do distrito, 
seria preciso que o juiz instrutor possuísse o dom da ubiqüidade. De 
outro modo, não se compreende como poderia presidir a todos os 
processos nos pontos diversos da sua zona de jurisdição, a grande 
distância uns dos outros e da sede da comarca, demandando, muitas 
vezes, com os morosos meios de condução ainda praticados na maior 
parte do nosso hinterland, vários dias de viagem. Seria imprescindível, 
na prática, a quebra do sistema: nas capitais e nas sedes de comarca 
em geral, a imediata intervenção do juiz instrutor, ou a instrução única; 
nos distritos longínquos, a continuação do sistema atual. Não cabe, aqui, 
discutir as proclamadas vantagens do juízo de instrução. 
Preliminarmente, a sua adoção entre nós na atualidade seria 
incompatível com o critério de unidade da lei processual. Mesmo, porém, 
abstraída essa consideração, há em favor do inquérito policial, como 



137 

 

instrução provisória antecedendo à propositura da ação penal, um 
argumento dificilmente contestável: é ele uma garantia contra 
apressados e errôneos juízos, formado quando ainda persiste a 
trepidação moral causada pelo crime ou antes que seja possível uma 
exata visão de conjunto dos fatos nas suas circunstâncias objetivas e 
subjetivas. Por mais perspicaz e circunspecta, a autoridade que dirige a 
investigação inicial, quando ainda perdura o alarma provocado pelo 
crime, está sujeita a equívocos ou falsos juízos a priori, ou a sugestões 
tendenciosas. Não raro, é preciso voltar atrás, refazer tudo, para que a 
investigação se oriente no rumo certo, até então despercebido. Porque, 
então, abolir-se o inquérito preliminar ou instrução provisória, expondo-
se a justiça criminal aos azares do detetivismo, às marchas e 
contramarchas de uma instrução imediata e única? Pode ser mais 
expedito o sistema de unidade de instrução, mas o nosso sistema 
tradicional, com o inquérito preparatório, assegura uma justiça menos 
aleatória, mais prudente e serena.    

 

Vale lembrar que o Código de Processo Penal de 1941 trespassou a 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 (de índole democrática), a 

Constituição de 1967 (autoritária), a Emenda Constitucional nº1/1969 (Ditadura 

Militar) e a Constituição Federal de 1988, estando em vigor até os dias atuais, 

embora tenha sofrido diversas modificações legislativas. 

 

5.2  A polícia judiciária e o inquérito policial  
 

 Dentre as várias formas de investigação das infrações penais, em terras 

brasileiras, desde os tempos do Império, adotou-se primordialmente a forma de 

apuração realizada pela polícia judiciária. Eduardo Espínola Filho200 relembra 

que: “desde os tempos do Império, se reconheceu a existência da polícia 

judiciária, com funções reguladas no Regulamento nº120, de 1842, que deu 

cumprimento à Lei nº261 de 3 de dezembro de 1841, cujo sistema se afirmou ser 

o histórico. 

 À época, a polícia judiciária tinha por finalidade rastrear e descobrir os 

crimes que não pudessem ser prevenidos, colher e transmitir às autoridades 

competentes os indícios e provas, indagar quais eram os seus autores e 

cúmplices, e concorrer eficazmente para que fossem levados aos tribunais com 

duas variantes, quais sejam, a de polícia criminal, quando se limitava a auxiliar a 
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ação dos tribunais criminais, e a de polícia correcional, para a correção de 

pequenos delitos, a fim de evitar que deles proviessem maus hábitos. 

 E a polícia judiciária, desde então, passou a valer-se do inquérito policial, 

como adiante se verá. Como instrumento formal esses elementos informativos 

eram coletados, organizados e posteriormente encaminhados ao Ministério 

Público e ao Poder Judiciário.  

 Mas, como sempre se entendeu, doutrinária e jurisprudencialmente, que o 

inquérito policial não era imprescindível para lastrear o oferecimento da denúncia, 

outras formas de obter informações sempre foram aproveitadas para o 

oferecimento da denúncia. Porém, não que o inquérito policial seja dispensável, 

mas porque é possível ocorrer que documentos relativos à suposta infração penal 

estejam apoiados em qualquer outra forma de procedimento e, então, possa ser 

perfeitamente aproveitável, desde que satisfaça a justa causa para lastrear o 

oferecimento da ação penal.  

No Brasil, Geraldo Prado201 destaca que o discurso oficial sugeria a 

aplicação gradativa das Ordenações Manoelinas e Filipinas, cabendo aos juízes, 

nos seus territórios, formar corpo de delito e abrir inquirição-devassa logo que 

tivessem notícias da prática de infrações penais. 

As características do sistema inquisitório brasileiro atribuem-se à 

integração de três funções do processo penal: de (1) acusar; (2) defender e (3) 

julgar. Tem-se um processo unilateral de um juiz com atividade multiforme; forma 

escrita e exclusão de juízes populares. 

 Sobre a atuação da polícia judiciária, importante não confundir essa função 

com as demais funções da polícia civil, consoante Eduardo Espínola Filho a 

respeito do tema: 

 
Para a realização dos inquéritos, a polícia civil toma um aspecto de 
polícia judiciária, segundo, aliás, é expressão usada no artigo 4º do 
Código de Processo, que seguiu a tradição da organização brasileira: 
Dos quatro sistemas, cuja existência salienta João Mendes, como sendo 
os referentes à ação da polícia, dois se nos afiguram típicos. O sistema 
político, que é o vigorante na prática e na legislação inglesas, no qual à 
polícia é atribuído o fim exclusivo de garantir a ordem pública e a 
segurança individual, devendo, para isso, não só prevenir os delitos, 
como evitar fujam os delinquentes à ação da justiça; no desempenho 
dessas duas funções, e polícia é sempre administrativa, mantendo-se 
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inteiramente independente de anterior autorização judiciária para 
qualquer dos seus atos, mas sujeita a responsabilização posterior. No 
sistema jurídico, a polícia tem por fim, não só prevenir os delitos, mas 
também auxiliar a ação judiciária na investigação dos indícios e provas 
do crime; exercendo as funções da segunda espécie, a polícia é 
judiciária, ora agindo por si, como no caso de prisão em flagrante, ora 
sob determinação judicial, como no caso de prisão preventiva. Nesse 
sistema, que se tornou conhecido como o da França, a polícia não 
precisa de prévia autorização para os atos de prevenção dos delitos, 
para os atos urgentes de conservação dos indícios e para os que visam 
a evitar a fuga do delinquente à ação da justiça; no mais, fica na 
dependência de anterior autorização judiciária. 
Conciliação, meras variantes desses sistemas antagônicos, nas quais se 
não mantém o rigor dos princípios diretores, havendo concessões a 
ambas as formas, representam os outros dois, referidos pelo autor; o 
histórico, segundo o qual a polícia tem por fim garantir a ordem social e 
a segurança pública, não podendo, porém, as suas funções ser, nunca, 
completamente separadas das funções judiciárias, porque a lei precisa 
de agentes, e sempre deixará, a cargo da polícia, alguma coisa de 
judiciário, e alguma coisa de arbitrário, e, pois, tudo está em determinar 
o exato grau da conveniência de desclassificar das funções judiciárias 
para as policiais, restringindo-se o arbítrio, tanto quanto possível, aos 
estritos limites da necessidade, sem diminuir, na sua energia, os meios 
de ação da polícia; e o eclético do Conde de Soden, que, considerando 
ser fim da polícia assegurar as vantagens e remediar os prejuízos da 
coexistência e coabitação dos indivíduos na sociedade, e levando em 
conta tanto a ordem social, como a ordem individual, apresenta a polícia 
como um ramo da administração social, que, entretanto, sem mudar de 
essência e sem sair do seu círculo de operação, age de comum acordo 
com os outros ramos administrativos do Estado, quer na economia 
pública, quer na educação nacional, quer na justiça civil ou penal; pelo 
que, tem a polícia dupla ação – uma, isolada e independente, para a 
prevenção dos delitos e repressão das infrações das medidas de 
segurança e ordem social; a outra, auxiliar e dependente, 
consubstanciando-se na ajuda ao exercício das atribuições das 
autoridades incumbidas da economia pública, da educação nacional e 
da justiça, seja a justiça preventiva, seja a repressiva ou a punitiva; 
ajuda essa que, para evitar-se a exorbitância da polícia, nessa sua 
missão auxiliar, deve ter bem traçados os seus limites, e que cessa de 
existir, logo seja possível dispensá-la.

202
 

 

 Como se depreende, a polícia judiciária é um dos desdobramentos da 

polícia civil (termo em sentido largo) e diz com a atuação da polícia enquanto 

órgão responsável pela investigação de infrações penais. 

 Resta claro que, em nosso ordenamento, a polícia militar tem a função de 

prevenir a prática delituosa, ao passo que a polícia judiciária tem a função de agir 

logo após o cometimento do delito, recolhendo as evidências (Código de 

Processo Penal, artigo 6º) e desenvolvendo a respectiva investigação.  
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 Por outro lado, há uma razão para que a função de polícia judiciária esteja 

atrelada ao Poder Executivo, e não ao Poder Judiciário. José Antonio Paganella 

Boschi comenta: 

 
Pimenta Bueno questionava essa situação sob o argumento de que ‘o 
juiz não deve ser senão juiz, árbitro imparcial, e não parte. Ainda mesmo 
prescindindo dos abusos que essa acumulação facilita, uma tal confusão 
tende por si mesma a desvairar o espírito de julgador. Em verdade, 
quando ele é obrigado a criar em seu próprio espírito as primeiras 
suspeitas de quem seja o autor do crime, em vez de somente apreciar 
as que lhe são apresentadas, essas impressões influirão depois por 
modo perigoso. O amor próprio de sua previdência convidará a que não 
aprecie bem as contradições ou razões opostas, a que faça triunfar sua 
penetração: ele julgará antes de ser tempo de julgar.

203
  

 

 Desse modo, desde aquela época, já se debatia sobre o não envolvimento 

do juiz nas investigações, tampouco que os levantamentos do crime estivessem 

ligados ao juiz, de sorte que, em 1841, o Código Criminal do Império foi 

reformado pela Lei nº261, trazendo a previsão da nomeação de delegados e 

subdelegados de polícia que passariam a ser nomeados dentre quaisquer juízes 

e cidadãos. A chefia da polícia nos Estados ficaria a cargo de desembargadores e 

juízes de direito.  

 Em 20 de setembro de 1871, foi editada a Lei nº2.033, que separou a 

atuação da polícia judiciária da magistratura, prescrevendo que seria incompatível 

o cargo de juiz municipal com o de qualquer autoridade policial (artigo 1º, §4º). 

Ademais, por força da referida lei, os chefes de polícia deveriam ser pessoas com 

formação jurídica e experiência forense de, no mínimo, quatro anos.  

 Entre nós, o inquérito policial é, tradicionalmente, o instrumento utilizado 

para a coleta de informações referentes à suposta prática de infração penal, tanto 

que o capítulo que trata do inquérito praticamente inaugura o Código de Processo 

Penal. 

 Como menciona Boschi204, o inquérito é o instrumento por excelência 

utilizado pela autoridade policial em suas atividades investigatórias. Por meio dele 

serão recolhidas as provas que fornecerão a justa causa para o início da fase 

judicial da persecução. Nada obstante, etimologicamente: 
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A origem do inquérito é romana. O inquérito estava associado ao modelo 
inquisitivo de direito vigente na Roma antiga (inquisitio). A matriz 
inquisitiva romana é a que preside as atividades no inquérito, pois, nos 
moldes das atividades desenvolvidas nos Tribunais da Inquisição, 
embora devam ser guardadas as devidas proporções entre esses 
tribunais e os órgãos policiais atuais, o suspeito é o objeto da 
investigação.

205
 

 

O inquérito surgiu em nosso território com a Lei nº261. Com o Decreto 

nº4.824, de 22 de novembro de 1871, houve a regulamentação mais precisa de 

seu procedimento, ao disciplinar que teria a finalidade de apurar todas as 

diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas 

circunstâncias e dos seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a 

instrumento escrito.  

 Interessante notar que, em 1936, o (então) Ministro da Justiça Vicente Ráo 

externou sua preferência pela adoção, no Brasil, do juizado de instrução, no lugar 

das investigações feitas por meio dos inquéritos policiais, talvez com o objetivo de 

replicar os juízes de instrução existentes em alguns países da Europa. Fê-lo por 

meio da apresentação de um projeto de lei ao Congresso Nacional que se seguiu 

à formação de uma comissão composta pelos juristas Bento de Faria, Plinio 

Casado e Gama Cerqueira.  

 Ao apresentar o Relatório do projeto, Mario Bulhões Pedreira escreveu: 

 

[...] O projeto suprime o inquérito policial e, em consequência, institui o 
juizado de instrução. É o eixo da reforma, em torno do qual gravitam as 
suas inovações principais. Base fundamental do sistema, imprime à 
arquitetura do novo estatuto processual o estilo, que o caracteriza. Nele 
se integram, organicamente, – a produção da prova, em contraditório 
regular, perante o juiz processante – e a simplificação da ação penal. [...] 
O juizado de instrução não é uma ideia nova entre nós. Representa, ao 
invés, antiga aspiração de quantos, sem opiniões preconcebidas, 
testemunham a completa falência do sistema atual, que, na duplicidade 
de formação da prova, investe a polícia, com o inquérito, da função 
apuradora da verdade, e ao juiz, no sumário, confere o papel estático de 
assistente inerte da destruição dos elementos apurados; duplicidade de 
formação da prova, que desserve à economia processual, enfraquece a 
ação repressiva e não obedece a nenhum critério político nem individual 
nem social: perde a defesa coletiva e não lucram as garantias 
individuais. [...] em verdade, a nossa legislação, em matéria de processo 
penal, não se harmoniza com as ideias fundamentais já triunfantes nas 
últimas décadas, no pensamento jurídico e no direito positivo de muitas 
nações. [...]

206  
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 Nada obstante, o projeto não logrou êxito e manteve-se a tradição 

brasileira do inquérito policial, conforme descreve Espínola Filho: 

 

Sem bem haja aquela Seção do Congresso Nacional de Direito 
Judiciário dado o seu voto, pela aprovação do sistema introduzido no 
anteprojeto, nem se constituiu ele em lei, nem se vingou a inovação de 
substituir, pelo sistema do juizado da instrução criminal, o tradicional 
sumário de culpa, feito em juízo, e ao qual o Código de Processo [...] dá 
a designação de instrução criminal, conjugado com o inquérito policial, 
elemento subsidiário, que o artigo 12 considera, expressamente, base 
da denúncia e da queixa.

 207   
 

 

 Posteriormente, o modelo de investigação, via inquérito policial, foi 

conservado por força do Decreto-Lei nº3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código 

de Processo Penal), como explicitou, na Exposição de Motivos do Código de 

Processo Penal, o Ministro Francisco Campos:  

  
 
IV – Foi mantido o inquérito policial como processo preliminar ou 
preparatório da ação penal, guardadas as suas características atuais. O 
ponderado exame da realidade brasileira, que não é apenas a dos 
centros urbanos, senão também a dos remotos distritos das comarcas 
do interior, desaconselha o repúdio do sistema vigente.  
O preconizado juízo de instrução, que importaria limitar a função da 
autoridade policial a prender criminosos, averiguar a materialidade dos 
crimes e indicar testemunhas, só é praticável sob a condição de que as 
distâncias dentro do seu território de jurisdição sejam fácil e rapidamente 
superáveis. Para atuar proficuamente em comarcas extensas, e posto 
que deva ser excluída a hipótese de criação de juizados de instrução em 
cada sede do distrito, seria preciso que o juiz instrutor possuísse o dom 
da ubiquidade. De outro modo, não se compreende como poderia 
presidir a todos os processos nos pontos diversos da sua zona de 
jurisdição, a grande distância uns dos outros e da sede da comarca, 
demandando, muitas vezes, com os morosos meios de condução ainda 
praticados na maior parte do nosso hinterland, vários dias de viagem, 
seria imprescindível, na prática, a quebra do sistema: nas capitais e nas 
sedes de comarca em geral, a imediata intervenção do juiz instrutor, ou 
a instrução única; nos distritos longínquos, a continuação do sistema 
atual. Não cabe, aqui, discutir as proclamadas vantagens do juízo de 
instrução. 
Preliminarmente, a sua adoção entre nós, na atualidade, seria 
incompatível com o critério de unidade da lei processual. Mesmo, porém, 
abstraída essa consideração, há em favor do inquérito policial, como 
instrução provisória antecedendo a propositura da ação penal, um 
argumento dificilmente contestável: é ele uma garantia contra 
apressados e errôneos juízos, formados quando ainda persiste a 
trepidação moral causada pelo crime ou antes que seja possível uma 
exata visão de conjunto dos fatos, nas suas circunstâncias objetivas e 
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subjetivas. Por mais perspicaz e circunspeta, a autoridade que dirige a 
investigação inicial, quando ainda perdura o alarma provocado pelo 
crime, está sujeita a equívocos ou falsos juízos a priori, ou a sugestões 
tendenciosas.  
Não raro, é preciso voltar atrás, refazer tudo, para que a investigação se 
oriente no rumo certo, até então despercebido. Por que, então, abolir-se 
o inquérito preliminar ou instrução provisória, expondo-se a justiça 
criminal aos azares do detetivismo, às marchas e contramarchas de uma 
instrução imediata e única? Pode ser mais expedito o sistema de 
unidade de instrução, mas o nosso sistema tradicional, com o inquérito 
preparatório, assegura uma justiça menos aleatória, mais prudente e 
serena.

208    
 
 

 Assim, o inquérito policial continua até os dias de hoje, por meio da 

apuração preliminar da notícia do fato criminoso no bojo do inquérito policial, cuja 

previsão tem status constitucional (artigo 144).                                                                  

 

5.3  Outros procedimentos de investigação preliminar  
 

 Como dito linhas atrás, não há dúvida de que o inquérito policial é o 

instrumento tradicionalmente utilizado no Brasil para a coleta de informações 

referentes à suposta prática de infração penal, tanto que o Código de Processo 

Penal brasileiro praticamente inicia-se tratando desse procedimento de 

investigação. Por meio dele serão recolhidas as provas que fornecerão a justa 

causa para o início da fase judicial da persecução. 

 No entanto, o inquérito policial não é imprescindível para o oferecimento da 

denúncia, desde que outros elementos informativos possam trazer indícios 

razoáveis a autorizar a deflagração da ação penal pelo Ministério Público perante 

o Estado-juiz. Esses elementos indiciários podem advir de diversas formas, como 

sindicâncias administrativas, procedimentos disciplinares, contenciosos 

tributários, declarações de imposto de renda prestadas à Receita do Brasil, 

fotocópias de processos cíveis, contratos celebrados entre particulares, recibos, 

cartas, e-mails etc. 

 Conforme voto do Ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº593.727, “a existência de inquérito 

policial não se revela imprescindível ao oferecimento de denúncia, podendo o 

Ministério Público, desde que disponha de elementos informativos para tanto, 
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deduzir, em juízo, a pretensão punitiva do Estado”. No mesmo sentido, a 

Suprema Corte decidiu no julgamento do habeas corpus nº80.405/SP209. 

 Nesse sentido, Guilherme Madeira Dezem: 

 

Dizer que o inquérito policial é dispensável significa reconhecer que 
poderá haver ação penal sem que antes tenha havido inquérito policial, 
conforme se depreende dos artigos 12, 39, §5º e 46, §1º, todos do CPP. 
Para que seja oferecida a denúncia ou queixa-crime é preciso que haja 
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (prova da 
existência do crime). Estes elementos não precisam ser provados, 
necessariamente, com o inquérito policial.

210
  

 

 Isso significar dizer que, uma vez ocorrida, em tese, a infração penal, há 

várias formas de apuração dos fatos, das quais são exemplo aquelas realizadas 

pelas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI’s), aquelas decorrentes de 

inquérito civil e de todas as citadas anteriormente.  

 De qualquer sorte, relevante diferenciar duas situações distintas: a primeira 

é aquela em que as evidências da infração penal surgem casualmente de 

procedimentos que, a rigor, não tinham o propósito de apuração criminal; a 

segunda se refere às hipóteses em que, para a apuração de eventual crime, é 

preciso que se formalize a investigação em um procedimento específico.  

 Esta segunda hipótese é a que exige maior reflexão no âmbito deste 

trabalho acadêmico, haja vista que a proposta é analisar como proceder diante 

dos axiomas garantistas que se enfeixam para uma proposta do sistema 

acusatório.  

 Nesse sentido, destaca-se a grande controvérsia doutrinária e 

jurisprudencial acerca das investigações preliminares que têm sido realizadas nos 

últimos tempos pelo Ministério Público. 
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5.4  Investigação realizada pelo Ministério Público  
 

5.4.1  Teoria dos poderes implícitos (Theory of Implied Powers – “quem 
pode o mais, pode o menos”)  

 

 Antes de invocarmos a Teoria para justificar as investigações produzidas 

nos últimos tempos pelo Ministério Público, necessário discorrer sobre a cautela 

que se deve ter com referida Teoria, haja vista ser oriunda do sistema common 

law – e, como vimos no capítulo sobre sistemas, não é permitido invocar 

determinado instituto, teoria, princípio ou regra de outro ordenamento jurídico sem 

que, antes, o intérprete perquira se há compatibilidade constitucional entre os 

sistemas jurídicos.  

 Inicialmente, registramos que a Teoria dos Poderes Implícitos procede do 

direito americano, onde o sistema jurídico é completamente distinto do sistema 

brasileiro, a começar pela legislação federal e pela grande autonomia em matéria 

processual pelas unidades da federação, o que gera grande dificuldade de 

compreensão para o intérprete de fora dessa cultura.  

 Tanto que Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy destaca: 

 

A dificuldade na compreensão do modelo judiciário norte-americano já 
fora percebida por Alexis de Tocqueville. O célebre juiz e viajante 
francês, que visitou os Estados Unidos por volta de 1830, sentira a 
natureza política da vida jurídica norte-americana, ensejadora de 
pluralismo geográfico e organizacional. Mais correto seria a constatação 
de vários modelos judiciários nos Estados Unidos. Assim, o modelo 
federal coexiste com cinquenta modelos estaduais, com um modelo 
distrital (Colúmbia), além de modelos de Porto Rico, das ilhas Virgens, 
da Samoa Americana, das ilhas Marianas e da ilha de Guam.

211
  

 

 No sistema americano, o Judiciário tem amplitude maior em suas decisões 

na medida em que opera com os precedentes judiciais e as watershed cases212. 

Isso, porque, o sistema norte-americano baseia-se em uma Constituição de 

pouquíssimos artigos, ou seja, em uma Constituição sintética – ao contrário da 

nossa, de conteúdo analítico e programático –, e complementada pela 

Declaração de Direitos (Bill of Rights), documento ratificado em 15 de dezembro 

de 1791, integrado por dez emendas.  
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 Oportuno dizer que a perspectiva da Bill of Rights é da visão federalista e 

da proteção dos direitos individuais frente ao Estado americano. Esse sistema se 

difere do brasileiro, porque, entre nós, o juiz se adstringe à interpretação do 

direito positivo, sem maiores amplitudes, na medida em que o Poder Constituinte 

Originário optou pela adoção de um modelo de Constituição analítica.  

 Para José Afonso da Silva: 

 

O constituinte rejeitou a constituição sintética, que é constituição 
negativa, porque construtora apenas de liberdade-negativa ou liberdade-
impedimento, oposta à autoridade, modelo de constituição que, às 
vezes, se chama de constituição garantia [...] Assumiu o novo texto a 
característica de constituição-dirigente, enquanto define fins e programa 
de ação futura, menos no sentimento socialista do que no de uma 
orientação social democrática imperfeita, reconheça-se.

213
 

 

 Daí já se denota a distinção flagrante do sistema jurídico brasileiro para o 

sistema jurídico americano, de tal arte a “importar-se” a Teoria dos Poderes 

Implícitos sem que, previamente, o intérprete busque conhecer suas raízes. 

 Dada a exiguidade do texto constitucional, no direito estadunidense, por se 

tratar de uma Constituição sintética, a Teoria dos Poderes Implícitos funciona 

muito bem como forma de interpretação extensiva pelos tribunais – e não por 

demais instituições –, quando o Poder Judiciário repute que isso se faça 

necessário para tornar as atividades típicas mais eficientes a partir da premissa 

dos poderes conferidos previamente à determinada instituição pela legislação.  

 Nessa ordem de ideias, Milosz Hodun214, ao discorrer sobre a Teoria dos 

Poderes Implícitos no sistema americano, explica que sua aplicabilidade se dá 

naqueles temas de alto interesse político e administrativo, entre outros, para a 

nação, caso em que a intervenção do Poder Judiciário se faz necessária para 

indicar a amplitude da norma legal, por meio de uma nítida interpretação judicial 

extensiva: 

Poderes implícitos e interpretação judicial 
Um questionamento muito importante devia ser feito no início: Qual é a 
relação entre poderes implícitos e interpretação judicial extensiva em 
geral? Este assunto é, por óbvio, especialmente interessante no campo 
do direito constitucional, pois envolve questões de maior importância 
política, e a linguagem das Constituições é vaga e opera com as regras 
e princípios muito gerais. Por um lado, há uma construção rigorosa que 
exige um juiz para aplicar o texto apenas como ele é falado. Juízes – 
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neste ponto de vista – deviam evitar inferências a partir de um estatuto 
ou constituição e se concentrar apenas no próprio texto. Esta teoria é 
muitas vezes considerada demasiada conservadora e não muitos juízes 
se identificam com ela. 
Construtivismo estrito, em sua forma pura, pode levar a resultados 
absurdos. É por isso que restrições judiciais se ajustam melhor para 
descrever os juízes que tentam evitar a interpretação extensiva, 
enfatizando a natureza limitada do poder do tribunal. A chamada 
interpretação extensiva do direito “ex ratione legis” é a extensão das 
disposições da lei a um caso em que o tribunal compreende que não se 
enquadra no âmbito de aplicação da lei. [...]

215
 

  

E acrescenta: 

 
Nós podemos concordar que poderes implícitos são uma forma de 
interpretação judicial extensiva. A existência de poderes implícitos é uma 
consequência da negação da leitura estrita do texto. A mera existência 
de poderes implícitos significa que os tribunais têm de ir além do texto 
em si e são forçados a usar métodos extra-textuais de interpretação que 
são metas orientadas

216
. 

 

 A Teoria dos Poderes Implícitos deita sua origem numa decisão histórica 

da Suprema Corte dos Estados Unidos (Supreme Court of the United States), no 

ano de 1819, no precedente McCulloch versus Maryland.  

 No caso concreto, o Congresso americano aprovou, em 1816, uma lei que 

previa incorporações pelo Banco dos Estados Unidos, apesar de inexistir tal 

previsão na Constituição.  

 Importante registrar que, como pano de fundo desse contexto, havia, na 

época, um aceso debate entre os “federalistas” (que defendiam o fortalecimento 
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dos poderes federais) e os “republicanos” (que sustentavam a soberania dos 

estados federados). 

 Em 1817, o segundo banco americano abriu uma filial em Baltimore, no 

Estado de Maryland, quando passou a emitir títulos, descontar notas promissórias 

e executar operações habituais. Em 1818, a Assembleia Geral de Maryland 

aprovou uma lei que tributava os bancos de fora do Estado, conquanto aquele 

fosse o único banco existente. 

 James William McCulloch, que era representante do banco em Baltimore, 

recusou-se a pagar o imposto. Em seguida, uma ação foi proposta e julgada pela 

Corte de Apelação de Maryland (Court of Appeal of Maryland), cujo resultado foi 

desfavorável a McCulloch, porque o tribunal entendera que a Constituição dos 

Estados Unidos não autorizava expressamente que o Governo Federal pudesse 

isentar um banco de tributação. 

 O caso foi para a Suprema Corte, que, em 6 de março de 1819, em 

decisão conduzida pelo Juiz (Chief of Justice) John Marshall (indicado pelo ex-

Presidente federalista John Adams), considerou que a prática histórica concedia 

ao Congresso poderes (implícitos) para tanto, como a criação de bancos federais 

e a produção de leis federais regulamentadoras de suas atividades. Argumentou 

que a Teoria dos Poderes Implícitos deveria ser utilizada à luz do contrato social 

porque seria inexequível que a Constituição pudesse abordar, especificamente, 

todas as disposições que o Governo devesse cumprir no âmbito de suas funções. 

 A Suprema Corte americana decidiu, pois, que o Estado de Maryland não 

poderia tributar o banco sem violar a Constituição, pelo que anulou o imposto 

exigido por considerá-lo inconstitucional, diante do princípio federativo 

(federalismo vertical). Ao fazê-lo, o juiz Marshall observou que uma Constituição, 

para que contivesse detalhamento de todas as subdivisões dos grandes poderes 

que admitisse, ou todos os meios através dos quais esses poderes poderiam ser 

executados, iria compartilhar a prolixidade de um Código, e não poderia ser 

abraçada pela mente humana. Provavelmente, nunca seria compreendida pelo 

público. Sua natureza, portanto, exige que somente suas grandes diretrizes sejam 

traçadas, seus objetivos importantes designados, e que os ingredientes menores 

sejam deduzidos da natureza dos próprios objetivos.  
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 Nesse sentido, o Congresso americano teria poderes implícitos 

relacionados com a Constituição, os quais não necessariamente precisavam estar 

enumerados no texto positivado. 

 Do exposto, conforme a teoria, a Constituição, ao conceder uma função a 

determinado órgão ou instituição, também lhe confere, implicitamente, os meios 

necessários para a consecução desta atividade. 

 Trata-se de um postulado de interpretação constitucional, no sentido de 

que, quando a Constituição outorga poderes à determinada instituição para a 

execução de determinada função, implicitamente lhe confere poderes para tornar 

exequível essa atividade.  

 Após essa breve introdução, passemos ao exame da invocação da Teoria 

entre nós. 

 É de notar-se que a Teoria dos Poderes Implícitos passou a ser invocada, 

sem maiores pesquisas sobre sua origem, após o surgimento da celeuma acerca 

da possibilidade de o Ministério Público produzir investigações independentes, 

com o fito de, em última razão, trazer contornos jurídicos à investigação 

desenvolvida pela instituição. 

 Ainda que a Teoria dos Poderes Implícitos pudesse ser socorrida por 

determinada agência pública (na expressão de Ferrajoli) para ampliar seu 

espectro de funções constitucionais ou legais, bem é de se ver que, no caso do 

parquet brasileiro, a Constituição Federal não faz, peremptoriamente, referência à 

atividade investigativa na seara criminal ao Ministério Público – tal como fez à 

Polícia Judiciária no artigo 144, §1º, IV, e §4º –, caso em que, em linha teorética, 

seria possível cogitar da invocação da Teoria.  

 De relembrar-se que a Teoria admite poderes implícitos apenas quando a 

Constituição confere poderes expressos para determinada atividade fundante. 

 Ocorre que a Constituição brasileira preceitua que o Ministério Público tem 

funções institucionais (artigo 129217), entre outras: de promover a ação penal 

                                                           
217

 Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público: I – promover, privativamente, a ação penal 
pública, na forma da lei; II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III 
– promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou 
representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V – 
defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; VI – expedir notificações nos 
procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, 



150 

 

pública (inciso I); exercer o controle externo da atividade policial, na forma de lei 

complementar (inciso VII); e requisitar diligências investigatórias e a instauração 

de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 

processuais (inciso VIII). 

 Assim, no dispositivo que mais se aproxima da atividade investigatória, a 

Constituição somente autorizou a instituição a requisitar “diligências 

investigatórias” e a “instauração de inquérito policial” e, ainda assim, de maneira 

fundamentada, à autoridade policial.  

 Portanto, a Constituição Federal – por decorrência do poder constituinte 

originário – não contemplou o Ministério Público com funções de investigação 

criminal, como fez expressamente ao prever o inquérito civil (inciso III), caso em 

que não há como se presumir que, implicitamente, lhe conferiu funções para 

investigar (Teoria dos Poderes Implícitos).  

 Desse modo, podemos afirmar que a explicitude do texto constitucional 

exclui em absoluto a implicitude, não sobrando espaço para qualquer 

interpretação em sentido contrário. 

 Sob outro viés, afigura-se descabida a alegação de que haveria 

possibilidade de investigações diretas pelo Ministério Público porque existe 

relação de meio e fim entre a atividade investigativa e a ação penal. É que a 

finalidade da investigação é de ordem pública, de interesse de toda a 

coletividade, inclusive do próprio investigado e de seu defensor. Daí por que a 

jurisprudência pátria sempre tem emitido a orientação de que não pode haver 

restrição de acesso da defesa ao procedimento investigatório, bem como de que 

o procedimento deve seguir o rito legal, sob pena de incorrer-se em insegurança 

jurídica.  

 Tanto é assim que a investigação produzida pelo inquérito policial tem 

prazo para ser concluída, deve ser relatada pela autoridade policial e remetida ao 

Poder Judiciário em caso de necessidade de dilação de prazo. Com a conclusão 

dos trabalhos, o Ministério Público exerce sua opinio delicti diante do Poder 

Judiciário, o qual é o garante dos direitos fundamentais.  

                                                                                                                                                                               
na forma da lei complementar respectiva; VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da 
lei complementar mencionada no artigo anterior; VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; IX – exercer outras 
funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
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 Por corolário, a invocação da Teoria dos Poderes Implícitos é de total 

impertinência para justificar eventual investigação criminal direta realizada pelo 

Ministério Público. 

 

5.4.2  Evolução do Ministério Público com o advento da Constituição de 
1988 

 

 Das pesquisas afetas aos trabalhos que antecederam a Constituição de 

1988, ou seja, da Constituinte de 1987-1988, Adriano Pilatti218 destaca os 

bastidores do procedimento constituinte e o grande debate travado entre 

conservadores e progressistas, protagonizado, respectivamente, por Ulysses 

Guimarães e Mário Covas.  

 Menciona que, entre 1º de fevereiro de 1987 e 5 de outubro de 1988, o 

edifício do Congresso Nacional em Brasília foi palco de grandes conflitos de 

interesse e opinião nacionais, o que decorreu da transição democrática que tivera 

início no final da década de 1970219.  

 Eis a observação de José Afonso da Silva: 

 

Aí o pacto se formou mediante amplas negociações entre forças 
conservadoras e forças progressistas. É justo ressaltar o papel de Mário 
Covas na coordenação das forças progressistas em oposição ao 
‘Centrão’ que congregava as forças retrógradas. A Constituição de 1988 
é a síntese desse processo dialético de forças opostas. Por um lado, as 
forças da mudança conseguiram introduzir nelas avanços da mais alta 
relevância no plano da ordem social e dos direitos fundamentais. Incluiu 
também disposições de relevo na defesa da economia nacional, mas 
não conseguiram mudar a estrutura de poder nem fazer a reforma do 
Estado, pois o maior empecilho da eficácia e da aplicabilidade da 
Constituição está no fato de que o Estado brasileiro funciona muito mal. 
Em suma, a Constituição não concluiu a reforma do Estado e deixou 
intacta a estrutura arcaica de poder, por meio da qual as elites 
conservadoras vão desfazendo as conquistas progressistas por via de 
sucessivas emendas constitucionais.

220
  

 

 Em meio a todo esse trabalho, cabe aqui destacar o avanço obtido pelo 

Ministério Público brasileiro. Com efeito, esse movimento teve início com o projeto 

trazido ao Congresso pela Confederação Nacional do Ministério Público para 

debate junto à Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público e a 

                                                           
218

 PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
219

 PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p.1. 
220

 PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 



152 

 

novidade que a ideia institucional se afigurava naquele momento político para o 

país, como descreveu Fábio Kerche:  

 
Minha hipótese é que a aprovação deste modelo de Ministério Público se 
deve a dois aspectos. Por um lado, e este é o pressuposto, verificou-se, 
de fato, uma eficiente organização da Confederação Nacional do 
Ministério Público que ofereceu aos constituintes uma proposta em 
forma de texto constitucional (a ‘Carta de Curitiba’) sobre a inclusão do 
Parquet na Constituição e desenvolveu um trabalho de 
acompanhamento junto às discussões constituintes (lobby) que se 
mostrou eficaz. Por outro lado, houve relativa facilidade para esse lobby 

operar ‘vendendo’ aos constituintes a ideia da importância da criação de 
um agente não político – ou pelo menos, não político partidário – 
responsável pela defesa de interesses da sociedade. Essa relativa 
facilidade se deve a um aspecto conjuntural e a características de 
cultura política.

221
 

 

 Não obstante, dos arquivos relativos à Constituinte de 1987-1988, 

depreende-se que o Ministério Público não logrou êxito em obter a tão colimada 

autorização constitucional para promover, por autoridade própria, as 

investigações criminais que entendesse necessárias, senão requisitar à Polícia 

Judiciária, com atribuição constitucional para tanto, que as fizesse. Nesse sentido, 

a pesquisa de Fábio Kerche: 

 

A relação do Ministério Público com a Polícia também foi outro ponto em 
que os constituintes cederam à pressão, mas desta vez da Associação 
dos Delegados. Ou seja, a proposta promulgada limita a ação do MP, 
contrariamente aquilo que foi reivindicado pela Conamp.  
Pela ‘Carta de Curitiba’, a Confederação Nacional do Ministério Público 
elencava como atividade privativa do Ministério Público a promoção da 
ação penal pública e a supervisão dos ‘procedimentos investigatórios, 
podendo requisitá-los e avocá-los’.  
No anteprojeto da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas 
de Governo, de junho e julho de 1987, os constituintes decidiram 
autorizar os integrantes do Ministério Público a requisição de atos 
investigatórios, a supervisão da investigação criminal e, inclusive, efetuar 
a correição da Polícia – ‘sem prejuízo da permanente correição judicial’.  
No anteprojeto de 1987 inicia-se a construção daquilo que seria 
promulgado na Carta Constitucional: direito de ‘requisitar a instauração 
de inquérito policial, determinar diligências investigatórias, podendo 
supervisionar a investigação criminal’.  
Em setembro, novembro e dezembro de 1987 o relator indicava que o 
Ministério Público competia o exercício do ‘controle externo sobre a 
atividade policial’ e que seriam sempre fundamentadas as requisições de 
diligências investigatórias e instauração de inquérito policial.  
Pelo projeto do Centrão, de janeiro de 1988, a única diferença é que o 
controle externo da atividade policial seria regulada por Lei 
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complementar – proposta aceita nos projetos finais e na própria 
Constituição.  
A partir do projeto de julho de 1988, incluindo-se aí o de agosto e a 
própria Constituição, é definido outro ponto aqui discutido como direito 
do Ministério Público: ‘requisitar diligências investigatórias e determinar a 
instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de 
suas manifestações processuais’.  
Em outras palavras, os constituintes limitaram em muito o papel do 
Ministério Público nas investigações criminais se comparado ao que foi 
proposto pela Confederação Nacional da própria entidade. Mantiveram 
assim a ‘divisão do trabalho’ em relação à questão penal, recusando-se 
a aumentar os poderes do Ministério Público nesse ponto.

 222
  

 

 Bem de ver-se, assim, que aqueles que acompanharam a Constituinte 

puderam concluir que, a despeito do lobby travado naquela época, notadamente 

pela própria Confederação Nacional do Ministério Público, não houve êxito quanto 

a autorizar-se a investigação por tal instituição, optando-se pelo sistema de 

“divisão do trabalho”, por meio do binômio “Polícia Judiciária – Ministério Público”.  

 Merece destaque o relato de José Afonso da Silva, em parecer sobre a 

matéria, por se tratar de jurista que acompanhou detidamente os trabalhos da 

Constituinte: 

 
4. O signatário deste parecer, enquanto assessor na Constituinte, apoiou 
e, nos limites de suas possibilidades, ajudou na formulação das normas 
que deram ao Ministério Público a posição de destaque como instituição 
constitucional permanente e autônoma.  
Conheci do assunto desde o primeiro Anteprojeto da Subcomissão da 
Organização do Poder Judiciário e Ministério Público, cujo relator foi o 
Deputado Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, oriundo da instituição, 
que se inspirou na organização da instituição no Anteprojeto da 
Comissão de Estudos Constitucionais (Afonso Arinos), de que foi relator 
o então Procurador-Geral da República e hoje Ministro Sepúlveda 
Pertence, que mereceu o meu apoio no plenário daquela Comissão. Na 
elaboração desse Anteprojeto, na Constituinte, não estiveram ausentes 
as Associações de Ministério Público, especialmente a Associação do 
Ministério Público de São Paulo, que se manteve sempre presente na 
defesa da instituição durante a elaboração constitucional. Pois bem, o 
texto desse Anteprojeto (artigos 43 a 46), aprovado pela Subcomissão 
em 25 de maio de 1987, já continha, em essência, tudo que veio a ser 
contemplado na Constituição, no qual não há uma palavra que atribua 
ao Ministério Público a função investigatória direta. Lá estava, como 
função privativa, “promover a ação penal pública” e “promover inquérito 
para instruir ação civil pública”, como estava também, sem exclusividade 
(artigo I, “a” e “b”), “o poder de requisitar atos investigatórios criminais, 
podendo efetuar correição na Polícia Judiciária, sem prejuízo da 
permanente correção judicial” (artigo 45, II, “e”); essa correição foi 
convertida, depois, em controle externo da atividade policial.  
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Ora, se o Ministério Público estava interessado na investigação criminal 
direta seria de esperar que constasse desse Anteprojeto algo nesse 
sentido, já que o relator era um Constituinte afinado com a instituição. As 
únicas disposições aproximadas a isso vieram no Anteprojeto da 
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo (junho de 
1987), de que foi relator o Constituinte Egídio Ferreira Lima. O artigo 
137, inc. V, incluía entre as funções institucionais do Ministério Público, 
além da competência para ‘requisitar atos investigatórios’, também 
exercer a supervisão da investigação criminal”, assim como a faculdade 
de ‘promover ou requisitar a autoridade competente a instauração de 
inquéritos necessários às ações públicas que lhe incumbem, podendo 
avocá-los para suprir omissões’.

223
  

 

 Da pesquisa dos trabalhos da constituinte, portanto, verifica-se – por mais 

que houvesse lobby no sentido de trazer previsão constitucional à investigação 

direta pelo Ministério Público – que estas proposições não vingaram, à luz do 

poder constituinte originário. 

 Para Marco Antonio Marques da Silva: 

 

Não resta dúvida, pois, que com o não acolhimento, quando da 
Assembleia Nacional Constituinte de 1988, das pretensões de alguns 
parlamentares de ver um processo de investigação criminal gerido pelo 
Ministério Público, não pode este presidir ou realizar um inquérito 
policial, ou mesmo procedimento administrativo investigatório criminal de 
mesma natureza e finalidade, vedando-se, também, a inquirição, de 
forma direta, de pessoas investigadas ou suspeitas da autoria de delito, 
ficando limitado à requisição de tais providências à autoridade policial 
competente

224
. 

 

 Por conta dessa estrutura constitucional, a própria Lei Federal 

nº8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre 

normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados) previu 

(artigo 26, IV) que a instituição poderá requisitar diligências investigatórias e a 

instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o 

disposto no artigo 129, VIII, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los, 

assim como, no mesmo sentido, o artigo 38, II, da Lei Complementar nº75/1993 

(que dispõe sobre a organização e o estatuto do Ministério Público da União). 

 Por oportuno, merece aqui uma singela invocação comparativa da atuação 

do Ministério Público em alguns países da Europa e da América. 
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 Na Itália, o Ministério Público compõe o Poder Judiciário, embora aja 

perante referido Poder com independência. Ademais, conforme Samantha Ribeiro 

Meyer-Pflug225, “cumpre advertir que tal mister é realizado sob a ‘vigilância’ e não 

sob a ‘direção’ do Ministro da Justiça nas funções que a lei lhe outorga”. 

 A Alemanha, por sua vez, adota o civil law. O Ministério Público (Fiskalat) 

tem independência para a acusação penal pública, embora seja subordinado aos 

órgãos superiores da Administração da Justiça.  

 Na França, o Ministério Público integra a magistratura especial, 

responsável pela defesa da sociedade e pela aplicação da lei. A instituição é 

dirigida pelo Ministro da Justiça, que é responsável pela imposição de sanções 

disciplinares e movimentações na carreira. 

 O Ministério Público da Espanha (Ministério Fiscal) age como 

representante do governo perante o Poder Judiciário. Os ocupantes não são de 

carreira, mas nomeados pelo Fiscal General del Estado, que também é um cargo 

de confiança, de modo que não é possível dizer que exista total independência da 

instituição em relação ao Poder Executivo. 

 Em Portugal, o Ministério Público tem autonomia em relação ao Poder 

Executivo, ainda que o Procurador-Geral seja nomeado pelo Presidente da 

República e deva seguir os poderes diretivos impostos pelo Ministro da Justiça. 

 Nos Estados Unidos, o Ministério Público é comandado pelo United States 

Attorney General, designado pelo Presidente da República e aprovado pelo 

Senado. Os procuradores distritais são eleitos. O Ministério Público – tal como 

ocorre no Brasil – tem a exclusividade da ação penal pública. O problema do 

parquet americano está no fato de que os promotores federais são indicados pelo 

grupo político que se encontra no comando do Executivo. Isso significa dizer que, 

com a mudança do comando do Executivo, é possível haver mudança de todo o 

quadro da promotoria.  

 Assim, não há país em que se veja o Ministério Público desempenhando 

papel investigatório autônomo, senão auxiliando ou coordenando os trabalhos da 

polícia investigativa. 
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5.4.3  A celeuma alusiva à Proposta de Emenda Constitucional nº37  
(“PEC” 37) 

 

 No ano de 2013, houve a tramitação, na Câmara dos Deputados, da 

Emenda à Constituição nº37, de autoria do Deputado Lourival Mendes, cujo teor 

transcrevemos: 

 

Artigo 144 [...] 
§10. A apuração das infrações penais de que tratam os §§1º e 4º deste 
artigo, incumbem privativamente às polícias federal e civis dos Estados 
e do Distrito Federal, respectivamente. 

 

 Na Justificação da Proposta apresentada pelo Deputado Lourival Mendes, 

o parlamentar argumentou: 

 

No mérito, a investigação criminal, seja por meio de inquérito policial ou 
termo circunstanciado, tem por finalidade a completa elucidação dos 
fatos, com a colheita de todos os elementos e indícios necessários à 
realização da justiça. 
Tanto é verdade que, hodiernamente, a investigação criminal conduzida 
pela polícia judiciária, em especial após a recente súmula vinculante 14 
do Supremo Tribunal Federal, que determina o total acesso das partes 
às peças do inquérito policial, tem se revelado em uma verdadeira 
garantia ao direito fundamental do investigado no âmbito do devido 
processo legal. 
Outrossim, muitas das provas colhidas nessa fase, são insuscetíveis de 
repetição em juízo, razão pela qual, este procedimento compete aos 
profissionais devidamente habilitados e investidos para o feito, além do 
necessário controle judicial e do Ministério Público, como de fato é 
levado a efeito para com o inquérito policial. Ressalte-se que o inquérito 
policial é o único instrumento de investigação criminal que, além de 
sofrer o ordinário controle pelo juiz e pelo promotor, tem prazo certo, 
fator importante para a segurança das relações jurídicas. 
A falta de regras claras definindo a atuação dos órgãos de segurança 
pública neste processo tem causado grandes problemas ao processo 
jurídico no Brasil. Nessa linha, temos observado procedimentos 
informais de investigação conduzidos em instrumentos, sem forma, sem 
controle e sem prazo, condições absolutamente contrárias ao estado de 
direito vigente. 
Dentro desse diapasão, vários processos têm sua instrução prejudicada 
e sendo questionado o feito junto aos Tribunais Superiores. Este 
procedimento realizado pelo Estado, por intermédio exclusivo da polícia 
civil e federal propiciará às partes – Ministério Público e a defesa, além 
da indeclinável robustez probatória servível à propositura e exercício da 
ação penal, também os elementos necessários à defesa, tudo vertido 
para a efetiva realização da justiça.

226
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 Essa Proposta de Emenda Constitucional provocou uma enorme 

mobilização popular, fruto do advento das redes sociais e da velocidade de 

multiplicação das informações na rede mundial de computadores. 

 Durante os debates que permearam a tramitação dessa proposta, várias 

instituições envolveram-se nas discussões legislativas, notadamente o Ministério 

Público e as polícias judiciárias.  

 O Ministério Público, de sua parte, argumentava, em síntese, que a 

Constituição Federal lhe conferiu poderes investigatórios, haja vista que era o 

titular exclusivo para promover a ação penal pública e que, portanto, teria poderes 

implícitos para as investigações independentes, o que não poderia ser tolhido 

pela pretendida alteração constitucional. 

 As instituições policiais judiciárias, de seu turno, argumentavam que a 

Constituição só previu a atribuição para apuração de infrações penais a elas, na 

forma do artigo 144. Ao Ministério Público a Carta Magna só trouxe a previsão de 

requisição de diligências investigatórias e de instauração de inquérito policial 

(artigo 129, VIII). 

 Observou-se, infelizmente, que o debate envolvia, como pano de fundo, 

sobremaneira, defesas institucionais, em detrimento dos questionamentos 

jurídicos. Campanhas institucionais foram planejadas estrategicamente e 

rotuladas como “PEC da Impunidade”, o que acabou por contaminar a opinião 

pública.  É dizer: tratava-se de defender o aumento ou diminuição de poderes 

institucionais ou de posicionar-se contra a perda de atribuições relativas à 

investigação de infrações penais.  

 Em proposições dessa envergadura, lamentável observar que os meios de 

comunicação não se ocuparam em destacar, de forma exaustiva, opiniões de 

grandes juristas que poderiam expor, de maneira isenta e técnica, os pontos e 

contrapontos da pretendida emenda constitucional, a fim de que a população 

pudesse compreender a verdadeira essência da discussão.  

 Como exceção à falta de debate por juristas renomados, destacou-se 

estudo elaborado pelo constitucionalista José Afonso da Silva, que, pela 

relevância à presente pesquisa, trazemos integralmente  no anexo deste estudo.  

 Desse modo, a Proposta acabou por ser estigmatizada sob a pecha de 

“impunidade”, ou seja, na hipótese de a investigação preliminar brasileira ser 
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exercida apenas pela polícia judiciária – como sempre o foi – a impunidade 

estaria instalada no território nacional. 

O (então) Presidente da Câmara, Deputado Henrique Eduardo Alves, no 

dia da votação em plenário, observou:  

 

Lamentavelmente, chegamos a 95% de acordo. Faltaram 5% para 
concluirmos um texto. Esta casa demonstrou sua vontade de 
estabelecer um perfeito entendimento entre o Ministério Público e os 
delegados. Mas na hora que não possível, isso não poderia ser pretexto 
para não votar a PEC. Ela não poderia ficar pairando

227
.  

 

 Assim que, após receber 207 assinaturas e ser aprovada na Comissão de 

Constituição e Justiça e na Comissão Especial, em 25 de junho de 2013, a 

Câmara dos Deputados rejeitou, por 430 votos a 9, a Proposta de Emenda 

Constitucional nº37. 

 

5.4.4  O controle externo da atividade policial  
 

 Conforme discorrido no tópico antecedente, a despeito dos movimentos 

lobistas travados na Constituinte para que o Ministério Público conquistasse a 

previsão constitucional de investigações independentes, o êxito obtido foi apenas 

para as requisições de diligências investigatórias e de instaurações de inquéritos 

policiais (Constituição Federal, artigo 129, VIII), já que as atribuições para as 

investigações criminais ficaram a cargo da polícia judiciária (artigo 144). 

 Essa estrutura constitucional repetiu-se por ocasião da elaboração das leis 

orgânicas dos Ministérios Públicos. A Lei Federal nº8.625/1993 (Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre normas gerais para a 

organização do Ministério Público dos Estados) previu (artigo 26, IV) que a 

instituição poderá requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 

policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no artigo 129, VIII, da 

Constituição Federal, podendo acompanhá-los, assim como, no mesmo sentido, o 

artigo 38, II, da Lei Complementar nº75/1993 (que dispõe sobre a organização e o 

estatuto do Ministério Público da União. 

                                                           
227

 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507965> 
Acesso em: 16 jul. 2016. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=507965


159 

 

 Todavia, embora o Ministério Público não fosse dotado de poderes para a 

realização de investigações independentes, a Constituição Federal de 1988 

dotou-lhe do poder de exercer o controle externo da atividade policial, na forma 

da lei complementar mencionada no artigo anterior. 

 A rigor, não se afiguraria adequado o Ministério Público exercer esse 

controle externo da Polícia Judiciária porque o inquérito policial lhe é enviado na 

sequência da conclusão do trabalho investigativo, o que poderá gerar uma falsa 

sensação de superioridade em relação à Polícia, de modo que tanto melhor seria 

que houvesse outra instituição isenta que exercesse esse papel. Porém, na 

estrutura político-administrativa brasileira, inexiste órgão estatal compatível com 

essa atividade, daí por que o controle externo resta com o parquet. No mesmo 

pensar se coloca Sérgio Marcos de Moraes Pitombo: 

 

Desponta a necessidade de emendar a Constituição da República, posto 
que não deve o Ministério Público deter o controle interno e externo da 
polícia (artigo 129, inc. VII). Tanto que perca o controle externo, fica o 
sério problema de a quem entregá-lo. Não guarda cabimento, nem 
lógica, afirmar-se que, dirigindo o Ministério Público a Polícia Judiciária, 
desnecessária seria a função de controle externo. Recordem-se os 
argumentos, que tangeram o legislador constituinte a estabelecer o 
controle externo da polícia.

228
  

 

 Depreende-se que a intenção da Constituinte foi manter a investigação 

criminal com a polícia judiciária (artigo 144). Por meio do profícuo mecanismo de 

freios e contrapesos, o Ministério Público teria o controle externo dessa atividade, 

o que já é feito, atualmente, conforme o Código de Processo Penal, na medida 

em que a instituição pode requisitar outras diligências no inquérito policial e 

concordar com as dilações de prazo para a conclusão do procedimento 

investigatório. 

 Porém, essa disciplina sobreveio textualmente com a edição da Lei 

Complementar nº75/1993229, que tratou do Estatuto do Ministério Público da 

União. 
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 PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Breves notas sobre o anteprojeto de lei, que objetiva modificar o 
código de processo penal, no atinente à investigação policial. Revista CEJAP, n.2. Campinas, Millennium, 

2000.   
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 BRASIL. Lei Complementar nº75/1993. Artigo 9º O Ministério Público da União exercerá o controle 
externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais podendo: I – ter livre ingresso em 
estabelecimentos policiais ou prisionais; II – ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim 
policial; III – representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão 
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 Bem de ver-se que o controle externo do Ministério Público deve estar 

adstrito aos exatos termos da atividade-fim de investigação da Polícia Judiciária, 

uma vez que o inquérito policial servirá à formação da opinio delicti do Ministério 

Público que, em nosso sistema jurídico, é o titular exclusivo da ação penal 

pública. 

 De modo algum esse controle externo pode ir a ponto de invadir assuntos 

interna corporis da polícia judiciária, como as questões administrativa, 

orçamentária e financeira, bem assim as atividades de gestão, pois que se cuida 

de instituição igualmente erigida ao status constitucional. 

 As polícias judiciárias brasileiras possuem funções bem definidas e 

estrutura hierárquica e orgânica à luz do direito administrativo, de tal arte que não 

têm qualquer relação de hierarquia ou subordinação com o Ministério Público.  

 Seu quadro de pessoal é organizado em carreira, mediante concurso 

público de provas e títulos, nos termos da Constituição Federal. Eventuais abusos 

devem ser apurados pelos procedimentos administrativos cabíveis, perante as 

corregedorias e órgãos censórios, sem prejuízo das responsabilidades criminais 

que possam ocorrer. 

 

5.4.5  O posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do 
Recurso Extraordinário nº593.727 

 
 
 Em 14 de maio de 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o 

Recurso Extraordinário nº593.727, com reconhecimento de repercussão geral, 

ocasião em que reconheceu, por maioria de votos, a legitimidade do Ministério 

Público para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal e 

fixou os parâmetros da atuação do parquet. Eis o teor da ementa: 

 
Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da 
controvérsia. Constitucional.  
1. Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de 
investigação do Ministério Público.  
2. Questão de ordem arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do 
julgamento para colheita de parecer do Procurador-Geral da República. 

                                                                                                                                                                               
indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; IV – requisitar à autoridade competente 
para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial; 
V – promover a ação penal por abuso de poder. 
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Substituição do parecer por sustentação oral, com a concordância do 
Ministério Público. Indeferimento. Maioria.  
3. Questão de ordem levantada pelo Procurador Geral da República. 
Possibilidade de o Ministério Público de estado-membro promover 
sustentação oral no Supremo.  
O Procurador-Geral da República não dispõe de poder de ingerência na 
esfera orgânica do Parquet estadual, pois lhe incumbe, unicamente, por 
expressa definição constitucional (artigo 128, §1º), a Chefia do Ministério 
Público da União. O Ministério Público de estado-membro não está 
vinculado, nem subordinado, no plano processual, administrativo e/ou 
institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere 
ampla possibilidade de postular, autonomamente, perante o Supremo 
Tribunal Federal, em recursos e processos nos quais o próprio Ministério 
Público estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão de 
ordem resolvida no sentido de assegurar ao Ministério Público estadual 
a prerrogativa de sustentar suas razões da tribuna. Maioria.  
4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de 
investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, 
incisos III e VIII, e 144, inciso IV, §4º, da Constituição Federal, não 
tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os 
poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão 
geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de 
competência para promover, por autoridade própria, e por prazo 
razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados 
os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a 
qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, 
por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de 
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se 
acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, 
artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem 
prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático 
de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, 
necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados 
pelos membros dessa instituição”. Maioria.  
5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de 
cumprir ordem judicial (artigo 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº201/67). 
Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos 
oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para colher 
informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e 
legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao 
recurso extraordinário. Maioria. 

 

 Os Ministros frisaram que, em todos os casos, os direitos e garantias 

fundamentais dos investigados devem ser preservados e que os atos 

investigatórios devem observar a reserva constitucional de jurisdição, bem como 

as prerrogativas profissionais garantidas aos advogados, como o acesso aos 

elementos de prova que digam respeito ao direito de defesa, destacando, ainda, o 

permanente controle jurisdicional destes atos.  

 Nesse julgamento, votaram favoravelmente à tese de possibilidade de 

investigação direta pelo Ministério Público os Ministros Gilmar Mendes, Celso de 

Melo, Carlos Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Rosa Weber e Cármen 
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Lúcia. Foram vencidos os Ministros Cezar Peluso, Ricardo Lewandowski, Dias 

Toffoli e Marco Aurélio. Eis uma pequena síntese dos votos proferidos neste que 

pode ser considerado um leading case: 

 

 1) Ministro Cezar Peluso (Relator): Inicia observando que o processo 

penal, em comparação ao processo civil, acarreta pesadas consequências, tanto 

do ponto de vista prático, como do teórico, ao réu, a despeito da prévia 

consideração de culpabilidade, haja vista que o processo, por si só, representa 

um estigma, um sinal infamante, para a sociedade, daí por que, para se instaurar 

a ação penal, é indispensável um juízo rigoroso e fundamentado de controle de 

legitimidade desse exercício. 

 Em seguida, procede a um retrospecto histórico do processo penal no 

Brasil, a fim de demonstrar como as investigações criminais se desenvolveram 

desde o Império até a Constituição Federal de 1988. 

 Desse cotejo, o Ministro Peluso passa a asseverar que a Constituição 

concedeu legitimidade ao Ministério Público apenas para promover ação penal de 

iniciativa pública, mas não para conduzir investigações penais preliminares. 

 Afirma que a transparência semântica dos enunciados constitucionais 

evidencia que a Constituição da República cometeu a função de apurar infrações 

penais tão somente às polícias (federal e civis), sem partilhá-la, em texto e modo 

algum, com o Ministério Público, cujas atribuições, posto conexas, são distintas. 

 Assinala, também, que até admite a investigação direta pelo parquet em 

hipóteses excepcionais – embora não seja o caso do recurso em análise –, 

atendidas às seguintes condições: 1) mediante procedimento regulado, por 

analogia, pelas normas que governam o inquérito policial; 2) que, por 

consequência, o procedimento seja, em regra, público e sempre supervisionado 

pelo Poder Judiciário; 3) e que tenha por objeto fato ou fatos teoricamente 

criminosos, praticados por membros ou servidores da própria instituição (a), ou 

praticados por autoridades ou agentes policiais (b), ou, ainda, praticados por 

outrem, se, a respeito, a autoridade policial, cientificada, não haja instaurado 

inquérito policial.  

 Assim, o Ministro Peluso votou pelo provimento do recurso para decretar a 

nulidade ab initio do processo criminal. 
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 2) Ministro Ricardo Lewandowski: em voto oral, acompanhou integralmente 

o Ministro Cezar Peluso. 

 

 3) Ministro Gilmar Mendes: proferiu voto oral, anotando que a atividade 

investigatória não é exclusiva da polícia judiciária, mas não deve ser exercida 

pelo Ministério Público de forma ampla e irrestrita, sem qualquer controle, sob 

pena de, inevitavelmente, agredir direitos fundamentais. Deve ser subsidiária, 

ocorrendo, apenas, quando não for possível, ou recomendável, que se efetive 

pela própria polícia, em hipóteses específicas, quando, por exemplo, se 

verificarem situações de lesões ao patrimônio público, de excessos cometidos 

pelos próprios agentes e organismos policiais (tortura, abuso de poder, violências 

arbitrárias, concussão, corrupção), de omissão da polícia na apuração de 

determinados delitos ou se configurar o deliberado intuito da própria corporação 

policial de frustrar o objetivo da investigação em função da qualidade da vítima ou 

da condição do suspeito.  

 Também consignou que deve ser atentado: a) pertinência do sujeito 

investigado com a base territorial e com a natureza do fato investigado; b) ato 

formal para a abertura da investigação (portaria), com delimitação de seu objeto e 

razões que o fundamentem; c) comunicação imediata e formal ao Procurador-

Chefe ou Procurador-Geral; d) autuação, numeração e controle de distribuição; e) 

publicidade de todos os atos, salvo sigilo decretado de forma fundamentada; f) 

juntada e formalização de todos os atos e fatos processuais, em ordem 

cronológica, principalmente diligências, provas coligidas, oitivas; g) assegurar o 

pleno conhecimento dos atos de investigação à parte e ao seu advogado, 

conforme a Súmula Vinculante 14; h) observar os princípios e regras que 

orientam o inquérito e os procedimentos administrativos sancionatórios; i) 

assegurar a ampla defesa e o contraditório, este ainda que de forma diferida, ou 

seja, respeitadas as hipóteses de dligências em curso e com potencial prejuízo 

acaso antecipado o conhecimento; j) prazo para conclusão e controle judicial no 

arquivamento. 

 Finalmente, frisou a necessidade de haver a regulamentação legal dessas 

atividades. 
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 4) Ministro Celso de Mello: o voto foi proferido no sentido de que o 

Ministério Público pode realizar investigações diretas, por direito próprio, sem 

prejuízo da possibilidade, sempre presente no Estado Democrático de Direito, do 

permanente controle jurisdicional dos atos praticados pelos promotores de justiça 

e procuradores da república, mediante as seguintes limitações: a) não poderá 

desrespeitar o direito ao silêncio, que assiste a qualquer investigado; b) não 

poderá determinar-lhe que produza provas contra si próprio, considerando o 

privilégio constitucional contra a autoincriminação, nem constrangê-lo a participar 

de reconstituição do crime ou da reprodução simulada dos fatos, nem recusar-lhe 

o conhecimento das razões motivadoras do procedimento investigatório contra ele 

instaurado, nem submeter o investigado e providências restritivas de direitos que 

reclamem, para sua legítima efetivação, ordem judicial (vedado, desse modo, ao 

promotor de justiça ou ao procurador da república ordenar, por autoridade 

própria, medidas de busca e apreensão ou de condução pessoal coercitiva), nem 

impedir que o investigado, quando solicitada a sua presença perante o 

representante do parquet, faça-se acompanhar de advogado, a quem incumbirá 

dar-lhe integral assistência jurídica; c) o procedimento investigatório deverá conter 

todas as peças, termos de declarações ou depoimentos e laudos periciais que 

tenham sido coligidos e realizados no curso da investigação, não podendo 

sonegar, selecionar ou deixar de juntar aos autos, qualquer desses elementos de 

informação, cujo conteúdo, por referir-se ao objeto da apuração penal, deve ser 

tornado acessível à pessoa sob investigação; d) direito de acesso aos autos do 

investigado e de seu advogado, podendo examiná-los, extrair cópias ou tomar 

apontamentos, mesmo quando a investigação esteja sendo processada em 

caráter sigiloso, hipótese em que o advogado do investigado, desde que por este 

constituído, poderá ter acesso às peças que digam respeito à pessoa do seu 

cliente e que instrumentalizem prova já produzida nos autos, tal como decidiu 

referida Corte no HC 82.354/PR; e) não poderá intimar o advogado do 

investigado para, na condição de testemunha, depor sobre fato relacionado com a 

pessoa de seu constituinte. 

 

 5) Ministro Ayres Brito: proferiu voto reconhecendo que o Ministério Público 

tem atribuições constitucionais para, por conta própria, de forma independente, 
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fazer investigações em matéria criminal, ampliando o espectro de instâncias 

habilitadas a investigar criminalmente. 

 

 6) Ministro Luiz Fux: emitiu voto pela possibilidade de proceder a 

investigações diretas atendidas às seguintes condições: a) o procedimento 

investigativo conduzido pelo Ministério Público deve seguir, no que couber, os 

preceitos que disciplinam o inquérito policial e os procedimentos administrativos 

sancionatórios; b) o procedimento deve ser identificado, autuado, numerado, 

registrado, distribuído livremente e, salvo nas hipóteses do artigo 5º, XXXIII e LX, 

da Constituição da República, ser público. A decisão pela manutenção do sigilo 

deve ser fundamentada; c) o procedimento deve ser controlado pelo Poder 

Judiciário e deve haver pertinência do sujeito investigado com a base territorial e 

com a natureza do fato investigado; d) o ato de instauração do procedimento 

deve formalizar o ato investigativo, delimitando o seu objeto e razões que o 

fundamentem; e) o ato de instauração deve ser comunicado imediata e 

formalmente ao Procurador-Chefe ou ao Procurador-Geral; f) devem ser juntados 

e formalizados todos os atos e fatos processuais, em ordem cronológica, 

principalmente diligências, provas coligidas, oitivas; g) é preciso assegurar o 

pleno conhecimento dos atos de investigação à parte e ao seu advogado, como 

bem afirmado na Súmula Vinculante 14; h) deve haver prazo para conclusão do 

procedimento investigativo e controle judicial quanto ao arquivamento, e i) a 

atuação do parquet deve ser subsidiária e ocorrer quando não for possível ou 

recomendável a atuação da própria polícia. 

 

 7) Ministro Marco Aurélio: externou o entendimento pela ausência de 

previsão constitucional para o Ministério Público realizar investigações diretas. 

Consoante o Ministro, a justificativa invocada para a investigação pelo parquet é 

de ausência de exclusividade investigatória das polícias judiciárias e de que a 

interpretação do artigo 129 da Carta da República permitiria aplicação da teoria 

dos “poderes implícitos”. Alega-se que a própria Constituição confere poderes 

investigatórios a outros órgãos. Citam-se como exemplos as Comissões 

Parlamentares de Inquérito, nos termos do disposto no artigo 58, §3º, do Diploma 

Maior. Apontam-se outras normas legais que autorizam investigação por órgãos 
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diversos, como os procedimentos administrativos do Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras – Lei nº9.613/98 –, da Receita Federal e outros. Sustenta-

se não ser razoável entender que o titular da ação penal e destinatário das 

investigações criminais não pudesse buscar, por meios próprios, os elementos 

para convencimento, reforçando tal ideia no axioma jurídico “quem pode o mais 

pode o menos”.  

 Marco Aurélio assevera que a análise constitucional das premissas 

utilizadas revela não subsistir a assertiva. Inicialmente, consigna que a Carta, ao 

estabelecer competências, visa assegurar o equilíbrio entre os órgãos públicos, o 

qual também funciona como garantia para o cidadão. A concentração de poder é 

prejudicial ao bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, razão por 

que as interpretações ampliadoras de poderes devem ser feitas com reservas, 

sob pena de ruptura da harmonia preconizada pelo constituinte.  

 Anota o Ministro Marco Aurélio que essa distinção entre os inquéritos se 

deu pelo cuidado em conferir maiores garantias a bens jurídicos caros à 

sociedade. A investigação criminal é muito mais tormentosa para o investigado do 

que a civil, pois coloca em risco a liberdade. Assim, na Constituição, acabou-se 

por dividir atribuições entre dois órgãos, objetivando que o destinatário das 

atividades preparatórias pudesse, com isenção, avaliar o trabalho desenvolvido.  

 As normas que tratam das funções e atribuições do Ministério Público – 

artigos 127 a 129 da Carta Federal – são bem claras ao descreverem-nas. Em 

nenhuma delas, pode-se concluir estar autorizada a investigação criminal, ao 

contrário. Ao estabelecer, no inciso VII do artigo 129, o exercício do controle 

externo da atividade policial e, no inciso seguinte, atribuir o poder de requisitar 

diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, o constituinte 

evidenciou a opção de não permitir que o Ministério Público proceda à 

investigação criminal, e sim zele pela lisura das atividades policiais e cuide para 

que a apuração possa ser concluída de forma a viabilizar a futura ação penal.  

 

 8) Ministra Rosa Weber: aduziu entendimento de haver possibilidade de 

investigação direta pelo Ministério Público. Consignou que a atividade de 

investigação criminal preliminar é atividade a ser realizada principalmente pela 

polícia. Não tem o Ministério Público condições e mesmo expertise para assumir 
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a função de apurar, como regra geral, todos os crimes, mas, circunstancialmente, 

em atuação supletiva ou mesmo principal para certos crimes, pode se mostrar 

necessária e oportuna. Eventuais vícios, erros ou abusos nas investigações são 

passíveis de correção mediante a intervenção do Poder Judiciário, assim como 

acontece nas investigações policiais. 

 

 9) Ministro Dias Toffoli: votou pela admissibilidade de investigação direta 

pelo parquet diante da explícita previsão constitucional do poder de ser o 

controlador da polícia judiciária, no âmbito da União (Polícia Federal) e no âmbito 

dos Estados e do Distrito Federal (Polícia Civil). 

 

 10) Ministra Cármen Lúcia: Proferiu voto pela admissibilidade da 

investigação direta pelo Ministério Público em voto que acompanhou os demais. 

 

 Ao final, os Ministros debatem longamente até encontrar a “posição 

média”, que acabou sendo aquela espelhada pela ementa. 

 Pois bem. Em que pese a prevalência do regramento contido na Ementa 

do julgado, pensamos que razão está com aqueles que entendem que não cabe 

ao Ministério Público, em nosso sistema jurídico, realizar investigações criminais 

independentes, senão requisitá-las da polícia judiciária e acompanhá-las, 

exercendo constitucionalmente seu controle externo. 

 De acordo com os Ministros que sustentaram a tese favorável às 

investigações independentes do Ministério Público – Gilmar Mendes, Celso de 

Melo, Ayres Brito, Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Rosa Weber e Cármen Lúcia –, a 

Constituição de 1988 teria redesenhado o perfil da instituição e lhe ampliado as 

atribuições, de modo que o poder de investigar, em sede penal, seria parte de 

suas atribuições constitucionais. 

 Sucede que, como visto nos tópicos anteriores, quer seja pela vontade 

constituinte, não se logrou êxito, apesar do lobby, trazer esse poder de 

investigação ao Ministério Público, mas, apenas, de requisitar diligências 

investigatórias e inquéritos policiais à Polícia Judiciária, exercendo, o parquet, o 

controle externo da atividade policial.  
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 Se não bastasse, também foi visto em tópico específico desse trabalho, 

que a Teoria dos Poderes Implícitos nada tem a ver com a hipótese alusiva às 

funções institucionais do Ministério Público, além de se tratar de teoria afeta ao 

direito estadunidense, oriundo de outro sistema jurídico, onde tal teoria é aplicada 

como método de interpretação da Suprema Corte daquele país. 

 Some-se que eventual investigação conduzida diretamente pelo Ministério 

Público violaria flagrantemente a garantia constitucional do due process of law, 

porque inexiste procedimento previsto em lei em sentido estrito, tal como ocorre 

com o inquérito policial, cujo procedimento é ditado pelo Código de Processo 

Penal. E a lei em sentido estrito não pode ser substituída por regulamentos 

internos do Ministério Público, ainda que do Conselho Nacional do Ministério 

Público, como ocorreu com a Resolução nº13/2006 do CNMP. 

 Esse raciocínio, de sorte alguma, esvazia as altas funções ministeriais 

insculpidas no artigo 129 da Carta Política e tão relevantes à República. Apenas 

para citar o exemplo da esfera penal, o Ministério Público já é o responsável por 

promover, com exclusividade, a ação penal de iniciativa pública. 

 Como anotou o Ministro Peluso em seu voto, a Constituição não só não 

autorizou ao Ministério Público proceder à investigação direta – ao contrário do 

que fez em relação ao inquérito civil –, como lhe exigiu que requisitasse, quando 

necessário, da polícia judiciária:  

 

Do conjunto dessas provisões constitucionais, vê-se, à margem de 
qualquer dúvida razoável, que a Constituição não conferiu ao Ministério 
Público a função de apuração preliminar de infrações penais, de modo 
que seria fraudá-las todas (fraus constitutionis) extrair a fórceps tal 
competência à leitura isolada do disposto no inc. IX do artigo 129, onde 
consta, dentre suas funções institucionais, a de ‘exercer outras funções 
que lhe foram conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 
sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de 

entidades públicas’.
230

 

 

 A vontade constitucional fica evidenciada quando se comparam as normas 

relativas ao inquérito civil e as alusivas à investigação criminal. No tocante ao 

primeiro, a expressão “promover o inquérito civil”, constante no artigo 129, III, da 

Carta, não deixa margem ao questionamento sobre os poderes que o Ministério 

                                                           
230

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 593.727, j. 14-5-2015. Voto do Min. Cezar 
Peluso.  
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Público possui. A mesma clareza foi consignada quanto à investigação criminal, 

nos incisos VII e VIII do mesmo artigo, mas em sentido diametralmente oposto. 

Para melhor compreensão, deve ser observado o teor dos dispositivos 

mencionados:  

Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público:  
[...]  
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos;  
[...]  
VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; VIII – requisitar diligências 
investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; [...]  

 

A postergação do controle para fase judicial, caso o Ministério Público 

investigasse, implicaria descompasso com os ditames constitucionais que 

buscaram garantir um controle obrigatório antes da fase judicial, isso para não 

prolongar sofrimento passível de existir como consequência de uma apuração 

criminal infundada.  

 Legitimar a investigação por parte do titular da ação penal é inverter a 

ordem natural das coisas: “quem surge como responsável pelo controle não pode 

exercer a atividade controlada”. O desenho constitucional relativo ao Ministério 

Público, na seara penal, pauta-se na atividade de controle externo da polícia, ou 

seja, deve ser tutor das garantias constitucionais no estágio inquisitivo. Na fase 

processual, tem a função de titular da ação penal.  

 Todavia, nem mesmo quando funciona como parte, o constituinte retira-lhe 

a qualidade de fiscal da lei. Atribuir novos poderes nesse campo significa 

desvirtuamento sem amparo constitucional, na conformidade do artigo 144 da 

Constituição da República231, ao atribuir às polícias judiciárias a atividade de 

realizar investigações criminais.  

                                                           
231

 Artigo 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. §2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais. §3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias 
federais. §4º – Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
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 No referido julgamento, o voto do Ministro Marco Aurélio alinhava que, o 

inciso IV do §1º transcrito previu a exclusividade da polícia federal para exercer 

as funções de polícia judiciária da União. Há quem entenda que isso sirva para 

retirar tal atribuição das polícias rodoviária federal e ferroviária federal. Descabe 

hermenêutica nesse sentido, porque as atribuições das polícias rodoviária e 

ferroviária, nitidamente polícias ostensivas, estão discriminadas nos §§2º e 3º do 

mesmo artigo. A Constituição Federal e as normas de um modo geral devem ser 

interpretadas com base nas regras de hermenêutica. Uma das mais comezinhas 

é a que preceitua não haver palavras desnecessárias nem inúteis nos textos 

normativos. Como, então, desconsiderar a exclusividade prevista no texto 

constitucional para a atividade de investigação criminal pela polícia judiciária? A 

análise dos artigos mencionados evidencia a opção constitucional em não conferir 

ao Ministério Público o poder de apuração penal. Essa escolha decorreu da 

necessidade de equilibrar os órgãos voltados à persecução penal, evitando a 

concentração de poder nas mãos de apenas um, sempre tendo em vista restringir 

ao máximo afrontas às liberdades individuais que possam surgir em decorrência 

de uma investigação criminal.  

 A evocação do axioma jurídico “quem pode o mais pode o menos” estaria 

correta se estivéssemos diante de interpretação de normas de direito privado. 

Nessa seara, realmente, quem possui autorização para fazer o mais pode fazer o 

menos, pois, para os particulares, vale o princípio da legalidade ampla, ou seja, 

tudo que não estiver proibido está permitido. No direito público, aplica-se o 

princípio da legalidade estrita. Logo, os órgãos só podem proceder em 

conformidade com o que está expressamente autorizado. A ausência de previsão 

conduz à vedação.  

 Descabe a aplicação da teoria dos poderes implícitos, pois a medida 

pressupõe um vácuo normativo. Somente se a Carta não houvesse disciplinado 

acerca da investigação criminal, se mostraria possível a observância dessa teoria 

com a finalidade de suprir a omissão do constituinte.  Portanto, os preceitos 

constitucionais envolvidos não só atribuíram a atividade a outro órgão – polícias 

judiciárias (federal e civil) –, como a versaram de forma exclusiva. As exceções 

                                                                                                                                                                               
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 
[...]  
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quanto à investigação criminal, para estarem dentro dos parâmetros 

constitucionais, necessitam de previsões expressas e balizas bem definidas de 

como serão realizadas as atividades, a publicidade, o controle, etc.  

 Conclui-se que o Ministério Público não possui amparo legal para atuar 

nesse campo. Visando regulamentação do artigo 8º da Lei Complementar nº78/93 

e do artigo 26 da Lei nº8.625/93, foram estabelecidos, na Resolução nº13, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, poderes investigatórios em matéria 

criminal em favor do Ministério Público, consubstanciando uma flagrante violação 

ao artigo 22, I, da Carta Federal. O artigo 4º do Código de Processo Penal definiu, 

como atribuição da polícia judiciária, apurar infrações penais e a autoria correlata.  

 A dispensabilidade do inquérito policial não serve de fundamento para 

autorizar a investigação por parte do Ministério Público, visto que o inquérito é 

prescindível quando já existem outros elementos de convencimento para atuação 

do titular da ação penal (artigo 12 do Código de Processo Penal). O fato de estar 

impossibilitado de investigar de forma autônoma não conduz ao desconhecimento 

do que for apurado. O Ministério Público, como destinatário das investigações, 

deve acompanhar o desenrolar dos inquéritos policiais, requisitando diligências, 

acessando os boletins de ocorrências e exercendo o controle externo.  

 Arremata o Ministro que se mostra inconcebível um membro do Ministério 

Público colocar uma estrela no peito, armar-se e investigar. Sendo o titular da 

ação penal, terá a tendência de utilizar apenas as provas que lhe servem, 

desprezando as demais, prejudicando o contraditório e inobservando o princípio 

da paridade de armas. A função constitucional de titular da ação penal e fiscal da 

lei não se compatibiliza com a figura do promotor inquisitor.  

 O direito alienígena também não auxilia na solução da questão, pois os 

órgãos e atividades envolvidas possuem regras constitucionais próprias, bem 

estabelecidas, que não deixam margens a interpretações evolutivas. A má 

estruturação de algumas polícias e os desvios de condutas que possam existir 

nos quadros policiais não legitimam, no contexto jurídico, as investigações do 

Ministério Público.  

 O Judiciário vem, ao longo do tempo, evoluindo, para proporcionar tutela 

jurídica adequada. No entanto, as interpretações implementadas apenas são 

cabíveis quando há espaço normativo para tanto, sob pena de surgirem decisões 
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judiciais como opções puramente subjetivas dos julgadores, sem respaldo no 

arcabouço jurídico pátrio, contrariando regra constitucional expressa. Deve haver 

autocontenção. Nunca é demasia lembrar que a atuação judicante é vinculada ao 

direito posto e que a Lei das leis submete a todos indistintamente. Consoante 

ficou demonstrado, na situação concreta, o Ministério Público instaurou 

procedimento investigatório (Procedimento Administrativo nº270/06), intimou o 

envolvido para prestar explicações em atividade típica de investigação criminal e, 

posteriormente, denunciou-o.  

 Do que se expôs aqui da fundamentação do voto do Ministro Marco 

Aurélio, entendemos que, considerando o raciocínio desenvolvido neste trabalho, 

à luz de um sistema garantista voltado a estabelecer no ordenamento o sistema 

acusatório puro, a motivação do voto, embora vencida, é a que mais se coaduna 

e se afigura adequada com a visão colimada nesta tese. 
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6  SOLUÇÃO TRÍADE PARA O SISTEMA ACUSATÓRIO BRASILEIRO  

 
6.1  Atual sistemática da investigação preliminar no processo penal 

brasileiro  
 

 Como já se observou nesta pesquisa, toda a estrutura do processo penal a 

ser adotada por determinado país considera seu arquétipo constitucional, daí 

porque, como assinalado, o direito constitucional implica a compreensão prévia 

de seu objeto, qual seja a Constituição, de modo que, tão somente a partir dessa 

compreensão é que caberá ao intérprete identificar os problemas constitucionais 

e dar-lhes respostas adequadas. 

 Nesse sentido, a concretude das normas constitucionais deve ser um ideal 

a perseguir. Segundo Hesse, a Constituição não configura apenas a expressão 

de um “ser”, mas também de um “dever ser”; significa mais do que o simples 

reflexo das condições fáticas de sua vigência, particularmente as forças sociais e 

políticas232. Desse modo, toda Constituição, ainda que considerada como simples 

projeto teórico, deve buscar um germe material de sua força vital no tempo, nas 

circunstâncias, no caráter nacional, a necessitar apenas de seu desenvolvimento.  

 Por essa razão, a Constituição contém requerimentos dirigidos à conduta 

humana, de sorte que essas normas não são mais do que letras mortas, sem 

eficácia alguma, quando o seu conteúdo não se incorpora ao comportamento da 

comunidade233.  

 Por corolário, conforme alertava a seu tempo Ferdinand Lassalle, a 

Constituição não é (ou não pode ser considerada), apenas, um pedaço de 

papel234.  

 No Brasil, o núcleo básico da ordem constitucional está consubstanciado 

no sistema de direitos fundamentais. Estes, por sua vez, denominados de 

“normas-princípios”.  

                                                           
232

 A força normativa da Constituição. In: HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2.ed.  

Selección, traducción e introducción Pedro Cruz Villalon. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. 
p.15.  
233

 A força normativa da Constituição. In: HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2.ed.  

Selección, traducción e introducción Pedro Cruz Villalon. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. 
p.25.   
234

 LASSALLE, Ferdinand. Que é uma Constituição. Tradução de Walter Stönner. São Paulo: Publicações 

Brasil, 1933. p.43.  
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 Eis, então, a viga-mestra, o constitucionalismo, visto que as garantias 

fundamentais – aqui referentes ao processo penal – funcionam para aquele, tal 

qual descrito por Manoel Gonçalves Ferreira Filho235, como um movimento 

político e jurídico que tem por fim estabelecer em toda parte regimes 

constitucionais, ou seja, governos moderados, limitados em seus poderes e 

submetidos a Constituições escritas. 

Nessa toada, em obra que se dedica ao sistema acusatório, Geraldo 

Prado236 destaca que, em face das garantias processuais contempladas pela 

Constituição de 1988, a propositura da ação penal está condicionada à 

comprovação prévia, pelo autor, de condições mínimas de viabilidade da 

pretensão que objetiva deduzir, em respeito ao princípio da dignidade humana 

(artigo 1º, III), o que pressupõe a precedência de uma investigação criminal, por 

meio de inquérito policial ou peças de informação, a fim de reunir prova razoável 

da existência da infração penal e indícios de autoria. 

Entendida a relevância do constitucionalismo para a real adequação do 

sistema acusatório na atualidade, a pesquisa aborda a imprescindível 

compreensão do “garantismo”, na perspectiva do sistema acusatório penal que 

guarde pertinência direta de balancear um sistema de investigação criminal 

eficiente e que atenda aos anseios da população (justificativa externa do direito 

penal) a exigir do Poder Público a elucidação da materialidade e da autoria dos 

delitos, mas que, ao mesmo tempo, preserve as garantias ditadas pela 

Constituição Federal.   

 O valor do “garantismo”, notadamente neste trabalho, põe-se em incutir 

uma meta, um modelo ideal a seguir, ou, ao menos, se aproximar desse ideal, 

como percebido por Norberto Bobbio: 

 

A aposta é alta: a elaboração de um sistema geral de garantismo ou, se 
preferir, a construção de vigas-mestras do Estado de direito que tem por 
fundamento e por escopo a tutela da liberdade do indivíduo contra as 
várias formas de exercício arbitrário do poder, particularmente odioso no 
direito penal. [...]

237
  

 

                                                           
235

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 24.ed. São Paulo: Saraiva, 

1997. p.7.  
236

 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. A conformidade constitucional das leis processuais penais. 4.ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p.172. 
237

 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão – teoria do garantismo penal. 4.ed. São Paulo: RT, 2014. No prefácio 

da obra. p.8.  
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 Desse cenário, concluímos que o estado de “tensão” permanente entre (I) 

o interesse público na investigação criminal e (II) o status libertatis do investigado 

otimiza a teoria do “garantismo” a apresentar propostas que harmonizem 

eventuais colisões de direitos ao longo da persecução criminal. 

Ao considerarmos o “garantismo” como uma teoria a seguir, e sobre a qual 

propugnamos aplicar o sistema acusatório, algo que se afigura insuperável 

compreender, de antemão, é o significado jurídico de sistemas jurídicos.   

Não raras vezes, é comum observar equívocos de operadores do direito ao 

procederem a comparações de determinados comandos legais particulares de 

ordenamentos jurídicos de outros países, sem antes realizarem o cotejo de todo o 

“sistema jurídico” de ambos os países comparados, para verificar se existe 

semelhança ou dessemelhança.  

Importante não perder de vista que, em linhas gerais, as normas formam 

um sistema descritivo de proposições normativas. Ademais, haverá sempre uma 

unidade que parte da proposição normativa originária. Deve haver interligação, 

conexão nas proposições pelo fundamento de validade, de maneira que todas 

devem desembocar na proposição fundamental. Entendido dessa maneira, o 

sistema poderá ser uniforme em sua inteireza. É o que se propõe para o sistema 

acusatório. 

Com essa compreensão preambular de sistemas, discorremos também 

sobre o sistema acusatório brasileiro, pelo que fica clarividente que desde o Brasil 

Império o procedimento de investigação típico entre nós foi o que de há muito 

conhecemos por inquérito policial.  

Nessa evolução histórica ali detalhada, observou-se que a função da 

polícia judiciária é algo que se arraigou culturalmente no Brasil até os dias atuais, 

mesmo a despeito de poucas tentativas de extinção (como ocorreu com a 

proposta de 1936, formulada pelo Ministro da Justiça Vicente Raó, de criação do 

juizado de instrução, mas que não logrou êxito), por se entender que o 

procedimento do inquérito era o mecanismo que melhor se adequava à realidade 

nacional, tanto que, atualmente, tem status constitucional. 

 Por conseguinte, o inquérito policial é, entre nós, tradicionalmente, o 

instrumento utilizado para a coleta de informações referentes à suposta prática de 
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infração penal. O capítulo que trata do inquérito praticamente inaugura o Código 

de Processo Penal. 

É bem verdade que o inquérito policial não é imprescindível para deflagrar 

a ação penal se os elementos informativos puderem estar contidos em outros 

procedimentos de forma satisfatória. Porém, isso não significa concluir que outras 

instituições também podem fazer investigações criminais, como, 

equivocadamente, tem se sustentado. Ocorre que essas evidências criminais 

decorrem de maneira fortuita a partir de sindicâncias, procedimentos 

administrativos disciplinares, contenciosos tributários etc.  

A própria Comissão Parlamentar de Inquérito não tem finalidade precípua 

de apurar crimes, embora dela possa surgir evidências de infrações delituosas, 

conforme se verifica do §3º do artigo 58 da Constituição Federal238. 

Observa-se que, surgindo a possibilidade de ocorrência de infração 

criminal, a Comissão Parlamentar de Inquérito deverá remeter cópias dos autos 

para o Ministério Público para prosseguimento e providências. Assim, somente o 

inquérito policial tem a finalidade específica de apurar infrações penais; os 

demais destinam-se a apurar outros fatos que, casualmente, podem caracterizar 

crimes. 

Se houver necessidade de apuração criminal, o inquérito policial é o 

instrumento estabelecido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo 

Penal. 

Nessa linha de raciocínio, o Capítulo V da Constituição Federal expressa 

incompatibilidade constitucional da investigação direta desenvolvida pelo 

Ministério Público – no arquétipo garantista do sistema acusatório –, visto que sua 

função nuclear na seara criminal é promover a ação penal, para o que pode 

requisitar diligências investigatórias e inquéritos policiais (Constituição Federal, 

artigo 129), ao passo que a atividade fundante da polícia judiciária é a 

investigação criminal (Constituição Federal, artigo 144).  

                                                           
238

 “BRASIL. Constituição Federal. Artigo 58. §3: “As comissões parlamentares de inquérito, que terão 
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das 
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado 
e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que 
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”  
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Outrossim, ao abordarmos o sistema acusatório brasileiro, questiona-se, 

até os dias atuais, a possibilidade de o juiz requisitar a instauração de inquérito 

policial, enquanto órgão julgador do sistema acusatório, visto que não mais 

deveria interferir, de modo algum, no procedimento de investigação preliminar, na 

medida em que existe a própria polícia judiciária para tanto e o Ministério Público, 

como titular da ação penal. Argumenta Geraldo Prado: 

 
A base de sustentação da autorização legal parece situar-se na 
compreensão da necessidade de repressão penal, na grande maioria 
dos casos, em vista do interesse predominantemente público na tutela 
penal dos bens jurídicos, vinculado ao valor segurança, explicitamente 
prestigiado no caput do artigo 5º da Constituição. Sendo assim, qualquer 
que seja a modalidade de intervenção judicial, voltada à comunicação 
oficial de existência provável de infração penal a apurar, o magistrado 
que vier a noticiá-la estará comprometido na sua imparcialidade, razão 
por que, nas duas hipóteses, sustentamos que estará quebrado um dos 
pilares básicos do sistema e também do princípio acusatório, tal seja, a 
imparcialidade judicial.

239  
 

Do quanto se viu até aqui, resta claro que o juiz do modelo acusatório não 

deve imiscuir no procedimento de investigação preliminar, requisitando abertura 

de investigações, valorando o material produzido durante este período, 

determinando diligências ou interferindo na atuação do Ministério Público. 

Deve ser imanente ao juiz do sistema acusatório seu distanciamento das 

investigações e, notadamente, da produção de elementos informativos que irão 

abastecer o titular da ação penal de subsídios para a formação da opinio delicti. 

Da mesma forma, é de total descabimento, nos dias atuais, a invocação do 

poder geral de cautela, comumente invocado no processo civil, para justificar 

algumas medidas ex officio no processo penal.  

A tensão permanente entre o status libertatis e o interesse na investigação 

criminal não se coaduna com o juiz ativista na produção de elementos 

informativos, visto que sua função é de órgão julgador e, em última razão, de 

assegurador da preservação dos direitos fundamentais do investigado e do 

acusado. Por essa razão, a Constituição da República contempla de outras 

funções igualmente relevantes a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Como 

anota Geraldo Prado:  
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 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. A conformidade constitucional das leis processuais penais. 4.ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris,  2006. p.174. 



178 

 

Não se diga que o juiz penal dispõe de um poder geral de cautela, que o 
autoriza a, ex officio, promover as providências cautelares que julgue 
pertinente, pois tal poder, como no processo civil, não se exercita sem 
provocação da parte no feito cautelar, compreendendo-se como especial 
permissão para prover, na tutela dos processos principais, atuais ou 
potenciais, medidas a rigor não previstas na casuística típica das 
cautelares. 
Quando se trata da tutela dos mais importantes bens de um indivíduo, 
não é admissível supor que o encarregado de decidir sobre a sua fruição 
ou não seja alguém que tenha, na fase que antecede ao processo, 
espontaneamente tomado a iniciativa de ordenar a prisão do investigado 
ou a apreensão de uma arma que esteja na casa dele, sob a suspeita 
exclusivamente sua, do juiz, de que se trata da arma do crime. 
Para isso, estão equipados a Polícia e o Ministério Público, os quais, por 
lidarem diretamente com a matéria e possuírem interesse na elucidação 
da infração penal, com a condenação de seu eventual autor, são, a 
nosso juízo, os legitimados a requererem providências cautelares [...]

240
 

 
 

Outro aspecto que merece adaptação ao modelo acusatório está na 

providência do artigo 28 do Código de Processo Penal, que cuida da 

possibilidade de discordância do juiz com as razões de arquivamento do inquérito 

pelo órgão do Ministério Público e encaminhamento do procedimento ao 

Procurador-Geral. A nosso sentir, esta é mais uma medida que não se coaduna 

com a função do Poder Judiciário – assegurar a preservação das garantias 

fundamentais do processo penal e julgar –, pois se afigura invasiva da 

exclusividade da opinio delicti pelo Ministério Público. Entendamos que a vítima, 

ao tomar conhecimento da posição adotada pela promotoria, pode perfeitamente 

fazê-lo ao chefe do parquet. 

Por outro lado, andou por bem o legislador ao editar a Lei nº12.403/2011, 

pela qual alterou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal e 

estabeleceu que, durante a fase do inquérito policial, não mais caberá a prisão 

preventiva decretada de ofício pelo juiz, embora a tenha mantido durante a ação 

penal, pois aqui mais uma vez se mostra uma preocupação com a aproximação 

do direito positivo com o sistema acusatório, mantendo o juiz equidistante da 

produção da prova e das atividades imanentes à polícia judiciária e ao Ministério 

Público. 

 Nessa esteira de raciocínio, Joaquim Canuto Mendes de Almeida acerca 

da investigação preliminar: 
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 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório. A conformidade constitucional das leis processuais penais. 4.ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p.181. 
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A instrução preliminar é uma instituição indispensável à justiça penal. 
Seu primeiro benefício é proteger o inculpado. Dá à defesa a faculdade 
de dissipar as suspeitas, de combater os indícios, de explicar os fatos e 
de destruir a prevenção no nascedouro; propicia-lhe meios de desvendar 
prontamente a mentira e de evitar a escandalosa publicidade do 
julgamento. Todas as pesquisas, investigações, testemunhos e 
diligências são submetidas a sério exame para, de antemão, se rejeitar 
tudo o que não gera graves presunções. E assim se forma o processo 
preparatório, como base do juízo de primeiro grau.
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 Por isso, pondo-se vistas ao futuro, não se pode deixar de mencionar o 

Projeto de Lei nº8.045/2010 em andamento, na Câmara dos Deputados, tratando 

do novo Código de Processo Penal. 

 Dentre as modificações que merecem destaque ao presente trabalho, o 

Projeto traz um capítulo que dispõe expressamente sobre os “Princípios 

Fundamentais”, com estrita obediência ao devido processo legal constitucional, 

além de ser enfático no artigo 4º no sentido de que o processo penal terá 

estrutura acusatória, nos limites definidos no Código, vedada a iniciativa do juiz 

na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de 

acusação.  

 O projeto garante a efetiva manifestação de defensor técnico em todas as 

fases procedimentais, de sorte que, se sancionado, o Código positivará a 

“investigação criminal defensiva”. 

 Ademais, o projeto é vanguardista ao permitir que a defesa também possa 

tomar a iniciativa de identificar fontes de prova em favor do investigado, inclusive, 

entrevistando pessoas, cujo material poderá ser juntado ao procedimento (artigo 

13). 

 O projeto traz ainda a figura do juiz de garantias, cujo objetivo é 

estabelecer a atuação de um magistrado que não se contamine com o material 

carreado na primeira fase da investigação. O juiz que, na fase de investigação, 

praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 14, ficará impedido de 

funcionar no processo (artigo 16).  

 Por isso, nos termos do artigo 14242, o juiz das garantias é responsável 

pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos 
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 I – receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do artigo 5º da Constituição da 
República; II – receber o auto de prisão em flagrante, para efeito do disposto no artigo 555; III – zelar pela 
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direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do 

Poder Judiciário. 

 Neste projeto, afasta-se o poder de o juiz requisitar a abertura de inquérito 

policial, remanescendo para o Ministério Público, por ser o autor da ação penal, 

ao lado da instauração de ofício pela autoridade policial e a requerimento verbal 

ou escrito da vítima ou de seu representante legal (artigo 20). 

 O novo projeto procura trazer evidente aproximação da legislação 

processual penal ao sistema acusatório, conforme preconiza a moderna doutrina 

brasileira, com observância aos primados do modelo garantista. 

 A construção do sistema acusatório de persecução criminal estruturou-se, 

até os dias atuais, no enfoque das atividades de acusar e de julgar. Buscamos 

demonstrar que, na evolução do Estado Democrático de Direito, o sistema 

processual penal que adote o modelo acusatório não mais se satisfaz com esse 

binômio, pois é preciso incluir a atividade distinta de investigar.  

 Esta assertiva baseia-se na cientificidade do sistema, arredando-se de 

argumentações pragmáticas, as quais, no mais das vezes, têm como pano de 

fundo a defesa orgânica de instituições e de seus membros, no que o ineditismo 

pretendido está em proceder à análise técnico-jurídica do sistema investigativo 

criminal brasileiro.  

 Em capítulos anteriores, foi abordada a evolução dos sistemas de 

investigação e, inclusive, da análise potestativa do Estado das provas produzidas 

no processo. Foi dito – mencionando Ferrajoli – que os Estados se baseavam na 

interpretação da indução judicial por meio de valoração de provas legais, 

chamadas positivas. Eram dados probatórios que permitiam ao juiz deduzir e 

                                                                                                                                                                               
observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido a sua presença; IV – ser 
informado sobre a abertura de qualquer investigação criminal; 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 revogá-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 vista das razões apresentadas pelo delegado de polícia e observado o 
disposto no parágrafo único deste artigo; IX – determinar o trancamento do inquérito policial quando não 
houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento; X – requisitar documentos, laudos e 
informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação; XI – decidir sobre pedidos de: 
Interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras 
formas de comunicação; a) Quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico; busca e apreensão domiciliar;  
acesso a informações sigilosas; b) Outros meios de obtenção de prova que restrinjam direitos fundamentais 
do investigado. XII – julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia; XIII – determinar 
a realização de exame médico de sanidade mental, nos termos do artigo 452, §1º; XIV – arquivar o inquérito 
policial; XV – assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito de que tratam os artigos 11 e 37; 
XVI – deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia; XVII – 
outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo.  
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extrair a conclusão fática por força de premissas legalmente presumidas como 

verdadeiras. Era a obsoleta “tarifação da prova”:  

 

No procedimento inquisitivo pré-moderno, por exemplo, se havia 
codificado uma verdadeira tarifa de provas que assinalava 
presumidamente determinadas estimações ou valores probatórios às 
diversas espécies de prova admitidas no processo, conforme os cálculos 
de suas probabilidades legalmente preestabelecidos; valor de provas 
‘perfeitas’ ou ‘plenas’ a algumas provas, como a confissão ou as 
declarações de duas testemunhas concordantes; valores de provas 
‘imperfeitas’, ‘semiplenas’, ‘mais que semiplenas’ ou ‘menos que 
semiplenas’ a outras que, combinadas entre si segundo complicadas 
aritméticas probatórias, poderiam formar uma prova plena ou perfeita. 
[...] 
Tudo isso é manifestamente absurdo. Na realidade, porque é 
desmentida pela experiência, é falta qualquer generalização sobre a 
confiabilidade de uma modalidade de prova ou conjunto de provas. 
[...]

243
  

 

 
 O marco dessa mudança pode ser atribuído aos influxos iluministas e à 

preocupação que se sucedeu com o estabelecimento de um direito penal e de um 

direito processual penal que pudessem ser mais garantidores dos direitos do 

investigado e do acusado. Nas palavras de Ferrajoli: 

 

A superação moderna das provas legais e o princípio potestativo da 
livre convicção. A crítica e a superação das provas legais representam 
uma conquista do pensamento iluminista e da Revolução Francesa. O 
Decreto da Assembleia Constituinte de 8-9 de outubro de 1789 reformou 
radicalmente os princípios do procedimento inquisitivo codificados pela 
Ordonnance Criminelle de 1670, impondo a publicidade e a defesa do 
acusado em todos os graus de jurisdição. Dois anos depois, o Decreto 
de 16-19 de setembro de 1791 suprimiu por completo o velho sistema, 
ao introduzir, a partir da fase instrutória, o rito acusatório, ao instituir o 
júri popular, ao abolir todo tipo de segredo, ao vincular o processo à 
oralidade e à imediatidade e, enfim, ao suprimir as provas legais e 
consagrar o princípio da livre convicção do juiz. ‘Vous jurez – prescrevia 
o decreto na fórmula do juramento lida aos jurados – décider d’après les 
charges et les moyens de défense et suivant votre conscience et votre 
intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à um 
homme libre’ (Jurais decidir conforme ao ônus e aos meios de defesa e 
segundo vossa consciência e vossa íntima convicção, com 
imparcialidade e a firmeza que convêm a um homem livre).

 244  
 

 No sistema acusatório contemporâneo, notadamente o seguido pelo 

modelo brasileiro, a valoração da prova segue os axiomas destacados por 

Ferrajoli. Sobre a gestão de provas, o ônus de produzi-la é todo do Ministério 
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Público, cabendo ao Estado-juiz o papel de garantidor dos direitos fundamentais 

e de destinatário da prova, como consignado pelo Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº4.414/AL245.  

 Essa evolução do processo penal tem ocorrido em todos os países que 

seguem um Estado Democrático de Direito. Na Itália, por exemplo, a partir dos 

desmandos havidos durante a década de 1980, como demonstrado no capítulo 

que tratou do “garantismo”, acabou havendo a substituição do Código Rocco, de 

1930, por uma nova legislação, muito mais afeiçoada ao modelo acusatório a que 

propomos, pelo qual não há contaminação de funções dos órgãos de persecução. 

O próprio juiz que virá a julgar a acusação não pode ser o mesmo que participou 

da apuração da prova.  

 Assim, a despeito de o Supremo Tribunal Federal haver decidido em 

Repercussão Geral (relativa ao Recurso Extraordinário nº593.727, Tribunal Pleno, 

Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 8-9-2015), temos:   

 

Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação 
do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e 
VIII, e 1444, inciso IV, §4º, da Constituição Federal, não tornam a 
investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes 
de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, 
tese assim sumulada: ‘O Ministério Público dispõe de competência 
para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, 
investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos 
e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa 
sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus 
agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, 
também, as prerrogativas profissionais de que se acham 
investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, 
notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da 
possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito 
– do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 
documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros 
dessa Instituição’. [...]
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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI n. 4.414/AL. J. em 31-5-2012. Pleno. Rel. Min. Luiz Fux. Ementa 
[...] 8. A separação entre as funções de acusar, defender e julgar é o signo essencial do sistema acusatório 
de processo penal (Artigo 129, I, CRFB), tornando a atuação do Judiciário na fase pré-processual somente 
admissível com o propósito de proteger as garantias fundamentais dos investigados. (FERRAJOLI, Luigi. 
Derecho y razón – teoría del garantismo penal. 3.ed. Madrid: Trotta, 1998. p.567).  
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 No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC habeas corpus 
nº333.186/MS, 6ª Turma, por unanimidade, Rel. Min. Ericson Maranho (desembargador convocado do 
TJSP), j.24-11-2015, entendeu que a exigência de desembargador que condicionava a continuidade da 
interceptação à transferência da condução das investigações efetivadas pelo Ministério Público para uma 
autoridade policial não se encontrava em harmonia com o pacífico entendimento daquela Corte e do 
Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público para promover, por 
autoridade própria, investigações de natureza penal, posicionamento que, inclusive, foi reafirmado em sede 
de repercussão geral. 
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 Nosso entendimento é de que a Suprema Corte brasileira, ao assim julgar, 

não adotou argumentação jurídica de interpretação constitucional compatível com 

a teoria garantista e que deveria desencadear no modelo acusatório ideal para o 

atual Estado Democrático de Direito.  

 Mas, nos lindes deste trabalho, defendemos o entendimento a contrario 

sensu, ou seja, de que o posicionamento que mais se afeiçoa ao modelo 

acusatório, como desdobramento do sistema garantista, é aquele em que o 

agente investigador não se confunde com o agente acusador, a fim de evitar a 

contaminação dos atores e das agências da persecução. Não é sem razão que a 

Constituição da República previu que o Ministério Público exerceria o controle 

externo da polícia judiciária.  

 E essa deve ser a perspectiva, o horizonte para o novo sistema acusatório 

a ser adotado no século XXI. Um modelo no qual a atividade de investigar 

também seja distinta daquela de acusar e de julgar.  

 O sistema de controle pela teoria dos freios e contrapesos também se 

enquadra nesse modelo de investigação criminal preliminar. Na lição de 

Montesquieu: 

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de Magistratura, o 
Poder Legislativo é reunido ao Executivo, não há liberdade. Porque pode 
temer-se que o mesmo Monarca ou o mesmo Senado faça leis tirânicas 
para executá-las tiranicamente. 
Também não haverá liberdade se o Poder de Julgar não estiver 
separado do Legislativo e do Executivo. Se estivesse junto com o 
Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria 
arbitrário: pois o Juiz seria Legislador. Se estivesse junto com o 
Executivo, o Juiz poderia ter a força de um opressor. 
Estaria tudo perdido se um mesmo homem, ou um mesmo corpo de 
principais ou de nobres, ou do Povo, exercesse estes três poderes: o de 
fazer as leis; o de executar as resoluções públicas; e o de julgar os 
crimes ou as demandas dos particulares.
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 Nesse sentido, o arquétipo constitucional brasileiro foi adequado, 

contemplando a figura de uma polícia judiciária, cuja finalidade é a apuração de 

infrações penais, sob o controle externo do Ministério Público, que, por sua vez, 

deve promover o arquivamento da investigação ou promover a ação penal 

perante o Poder Judiciário, tudo num mecanismo de freios e contrapesos entre 

Polícia Judiciária – Ministério Público – Poder Judiciário.  

                                                           
247

 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Introdução, tradução e notas de 
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6.2  Necessidade de mudança de concepção para o modelo acusatório 
(puro) 

 

 Primeiramente, relevante não perder de vista que a adoção de 

determinado modelo de sistema de investigação pressupõe a opção ético-política 

afirmativa dos valores que determinado país pretende adotar. 

  Essa escolha inicia-se com as opções legislativas, mas, também, permeia 

toda a atuação das agências de investigação e a postura adotada pelo Poder 

Judiciário.  

 Eis o magistério de Carmen Cuadrado Salinas: 

 

[...] Não há dúvida de que a adoção de um determinado modelo 
processual por parte do legislador supõe uma opção ética-política em 
favor dos valores normativamente tutelados pelo Estado.
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 Na mesma esteira, James Goldschmidt: 

 
[...] Os princípios da política processual de uma nação não são outra 
coisa que segmentos de sua política estatal em geral. Pode-se dizer que 
a estrutura do processo penal de uma nação não é senão o termômetro 
dos elementos corporativos ou autoritários de sua Constituição. Partindo 
de sua experiência, a ciência processual tem desenvolvido um número 
de princípios opostos constitutivos do processo.
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 O modelo que mais se afeiçoa aos axiomas garantistas e que resulta, em 

última razão, na proposta de um sistema acusatório, é o da separação tríade das 

funções do processo penal.  

 Se essa concepção não for mudada, continuaremos a sustentar que, entre 

nós – assim como em diversos países civilizados –, ainda vige não o “sistema 

acusatório”, mas, sim, um “sistema misto”, visto que os influxos do processo 

inquisitório ainda se fazem presentes e impregnados na legislação e na aplicação 

concreta da lei pelos juízes.  
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 Vale lembrar que o conceito de sistema acusatório misto não mais se 

afigura consentâneo à realidade contemporânea, dada sua remontagem histórica. 

Conforme entendimento de Carmen Cuadrado Salinas: 

 
Pois bem, a construção teórica do tipo de processo penal a que se 
denomina ‘misto’ ou, também, ‘acusatório formal’, se origina da 
necessidade de se distinguir do histórico inquisitivo, o novo processo 
penal que surge no continente traz a Revolução Francesa, em cuja 
característica principal não é outra que a introdução no sistema de 
elementos considerados essenciais do modelo considerado acusatório 
próprio dos ordenamentos anglo-saxões do final do século XVIII e 
princípio do século XIX, tais como os princípios da oralidade e 
publicidade do juízo e, sobretudo, do sistema de valoração livre da 
prova; porém foram mantidos outros aspectos típicos do modelo 
inquisitivo como a instrução judicial.
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Nessa linha de raciocínio, divergimos da avaliação de Jacinto Nelson de 

Miranda Coutinho: 

 
No Brasil, como em todos os países do mundo, depois de superados os 
sistemas puros (inquisitório e acusatório), restou um sistema dito misto. 
Não se trata, como se sabe, de um vero e próprio sistema, mas do 
resultado da inclusão, em um dos dois clássicos, de elementos trazidos 
do outro. [...] 
O sistema brasileiro segue sendo tendencialmente (eis aí o adjetivo 
misto) inquisitório porque seu núcleo (o princípio) aponta para uma 
gestão da prova comandada pelo juiz. [...] 
O mais complicado, é sintomático, segue sendo fazer ver aos 
operadores jurídicos que os elementos secundários (existência de 
partes; acusação autônoma por órgão diverso do juiz; contraditório, 
prisão cautelar como regra, etc.), embora relevantes, não têm o condão 
de fornecer o núcleo do sistema e, com isso, não se consegue marchar 
para uma reforma que aponte, efetivamente, para uma democracia 
processual.
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É que, por primeiro, o modelo misto representou uma transição histórica do 

modelo inquisitório para o que hoje entendemos como sistema acusatório, no pós 

Revolução Francesa, de sorte que seu valor é tão somente histórico. 
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 Ademais, entender-se pela admissão, até os dias atuais, de um sistema 

misto é não se definir, no plano teórico, sobre qual modelo de investigação 

preliminar queremos em nosso ordenamento, para estabelecer metas e fins de 

um sistema de justiça e, tampouco, para a melhora normativa.  

 É bem verdade que não existe consenso entre as distinções essenciais 

dos modelos inquisitivo e acusatório, como vimos em capítulo próprio, daí haver 

modelos de definições entre os dois sistemas a partir de vertentes, como (I) 

categorias históricas252, (II) mecanismos processuais253, (III) metas e fins para um 

sistema de justiça254; e (IV) princípios normativos255. 

 Mas, basicamente, a partir da própria definição histórica do modelo 

inquisitivo, há de se tê-lo como aquele em que há atuação direta na investigação 

preliminar do juiz, por meio de procedimento sigiloso, sem preservação do 

contraditório e considerando o investigado como objeto da prova (o que justificou, 

ao longo da história, o uso comumente da tortura). 

 O modelo acusatório, por sua vez, numa visão atual, é aquele afeiçoado ao 

projeto garantista de preservação de direitos fundamentais a partir do início das 

investigações e, sobretudo, com a presença de um juiz equidistante e que não se 

imiscua na produção da prova.  

 Novamente em Salinas, um conceito do sistema acusatório, acerca do qual 

não paira qualquer controvérsia doutrinária: 

 

[...] a referência ao modelo acusatório, como tipo que descreve um 
sistema de justiça garantista dos direitos fundamentais do imputado e 
limitador dos poderes do Estado tem sido uma constante

256
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 Aqui a base seria a histórica e, nesta, há algumas semelhanças entre os modelos inquisitivo e acusatório, 
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 Ademais, não se pode desconsiderar que o modelo acusatório também 

deve ser adotado dentro da ótica de “sistema de justiça penal”, pois tem por 

objetivo alcançar um equilíbrio ideal entre o conflito referente à prevenção do 

delito e o resguardo da devida garantia dos direitos fundamentais ao imputado 

submetido ao processo penal.  

 Entendemos não haver por que se falar (mais) que o Brasil adota o sistema 

misto apenas porque o procedimento investigatório criminal preliminar é 

consubstanciado no inquérito policial.  

 Trata-se de elemento menos importante diante dos verdadeiros critérios 

que, a nosso sentir, caracterizam o sistema acusatório, quais sejam, publicidade 

da investigação como regra, contraditório dentro do possível, distanciamento do 

juiz na produção dos elementos informativos e, nesta nova proposta, distinção 

entre o agente investigador e o agente acusador para produção de elementos 

informativos. 

 Daí a necessidade de repensar-se o direito processual penal brasileiro 

acerca do que a sociedade espera das instituições e dos operadores do direito. 

 

6.3  A paridade de armas no sistema acusatório 
 

 Falar em igualdade de armas é pensar a garantia de isonomia das partes 

no processo penal, de tal modo que tanto a acusação, quanto a defesa 

disponham dos mesmos direitos e deveres durante a persecução criminal (em 

sentido lato), sem qualquer diferença. É dizer: aplicar-se o princípio da igualdade 

na esfera processual, propiciando meios, situação, oportunidades e 

possibilidades. 

 A isonomia constitucional, de onde deriva o subprincípio da isonomia 

processual, destina-se aos poderes do Estado. Não há, portanto, como entender 

que a parte que atuará como órgão acusador no processo penal se antecipe para 

agir na investigação preliminar, garimpando os elementos que lhe interessem e 

descartando os que não lhe sejam pertinentes sob sua ótica, sem que igual direito 

seja assegurado ao investigado e seu defensor. Por isso, a paridade de armas se 

compatibiliza com um órgão público que realize a investigação preliminar, mas 
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que não tenha qualquer participação posterior na persecução criminal. Nesse 

sentido, Rogério Lauria Tucci: 

 
Daí por que seria, como de fato é, um contra-senso a outorga, a sujeito 
parcial, qual seja o órgão ministerial, do poder de realizar investigação 
criminal, colhendo elementos probatórios determinantes de acusação 
preconcebida, numa insólita atuação, posto que dirigida ao resultado 
exitoso de subsequente postulação condenatória.

257
  

 

 Há de se ter em mente que o Estado-administração já possui certa 

vantagem em relação ao investigado-acusado, visto que detém o monopólio da 

investigação e da promoção da ação penal. Nesse aspecto, os elementos 

informativos coletados durante a investigação são apurados, no mais das vezes, 

para detecção da materialidade do fato e indícios de autoria, sem muita 

preocupação com elementos informativos que possam ajudar a defesa.  

 Isso poderia ser atenuado se a defesa pudesse ter contato mais 

aproximado com a fase investigativa da persecução criminal, o que, na realidade, 

não acontece. 

 Assim, o investigado está na relação da persecução como hipossuficiente 

em relação ao Estado. É preciso que o legislador reflita sobre essa questão e a 

legislação possa adotar urgentemente um modelo que assegure um contraditório 

estendido à fase investigatória, a fim de que, como assevera Rogério Lauria 

Tucci:  

a partir da instauração do inquérito a respeito de fato penalmente 
relevante, cuja autoria lhe esteja sendo imputada, haja o necessário 
equilíbrio entre a atuação dos encarregados da autotutela do interesse 
punitivo do Estado e a sua situação procedimental.

258
 

 

 De qualquer sorte, a origem da garantia da paridade de armas estaria no 

direito anglo-saxônico, de acordo com Mauro Fonseca Andrade259, tanto pela 

adoção do adversary system, como pela adoção da regra fair play, que 

substituíram historicamente os processos de guerra ou duelo, como forma de 

evitar os enfrentamentos corporais.   

 Sobre o âmbito de sua aplicação, alguns doutrinadores sustentam que a 

paridade de armas deve ser assegurada apenas na fase processual, e não na 
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fase investigativa criminal. Dessa posição é o entendimento de Mauro Fonseca 

Andrade: 

A nosso juízo, se no sistema acusatório essa fase inicial da persecução 
penal possui natureza jurídica não jurisdicional ou não processual, então 
o princípio da igualdade de armas – que foi criado para ser aplicado 
posteriormente à instauração do processo – não pode ser invocado para 
permitir a supremacia do Estado durante o período de investigação 
criminal. Por isso, e desde já advogando pela necessidade dessa 
vantagem a favor do Estado, acreditamos que essa superioridade 
somente pode encontrar algum fundamento legal no princípio da 
igualdade, mas quando compreendido em seu sentido amplo, previsto 
nas constituições dos mais diversos países.

260
 

 

 A propósito do tema, divergimos desse entendimento. Temos sustentado 

que a valoração da interpretação da norma sob a égide do Estado Democrático 

de Direito deve ser progressiva. Não é porque o princípio da igualdade de armas 

foi criado para ser aplicado posteriormente à instauração do processo que essa 

sistemática será inflexível para sempre. Outrossim, porque o princípio do 

contraditório seria, segundo algum entendimento particular, “elemento transitório” 

do sistema acusatório na história, e não elemento fixo.  

 Trata-se de uma visão inegavelmente conservadora, que não mais se 

finca, assim também o é apegar-se à etimologia da expressão “armas”, para 

argumentar que se aplicaria apenas à fase do “processo” por ser substituta de 

“lutas” ou “guerras”, como forma de resolução dos “processos”. Brocardos e 

expressões, sobretudo romanas e latinas, têm um simbologia para expressar algo 

que, não necessariamente, nos dias atuais, demandam interpretação literal, 

como, por exemplo, a expressão non liquet, se formos buscar seu significado 

histórico. 

 A evolução do sistema garantista exige a ampliação do exercício da defesa 

para que se espraie pela fase investigatória, de modo a assegurar que sejam 

coletados elementos informativos da materialidade, da autoria, mas, também, de 

tudo quanto possa contribuir com a defesa. Despiciendo, neste ponto, que a fase 

preliminar tenha natureza administrativa e não jurisdicional.  

 Por fim, acreditamos não ser mais necessário um esforço exegético para 

pontuar que, no atual Estado Democrático de Direito, a igualdade entre acusação 

e defesa deve ser a material, e não a meramente formal.  
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6.4  Uma crítica à visão objetiva de parcialidade de Werner Goldschmidt 
 

 Outra abordagem que merece destaque é a teoria sustentada por Werner 

Goldschmidt acerca da distinção entre “partialidade” e parcialidade, com a qual 

não concordamos para efeito da proposta do sistema acusatório tríade.  

 Werner escreveu sobre o tema em artigo intitulado La Imparcialidad como 

Principio Básico del Proceso (La Partialidad y la Parcialidad
261

). Para ele, a 

justiça se baseia na imparcialidade das pessoas que intervêm legalmente na 

resolução da causa – juízes, auxiliares, peritos etc. –, com exceção daquelas em 

sentido material, porque têm interesse no resultado, razão pela qual a própria lei 

impede a participação das pessoas que objetivamente possam estar 

influenciadas pela parcialidade ou que, subjetivamente, possam ter a tentação da 

parcialidade.  

 Por outro lado, para Werner, não necessariamente o fato de ser parte 

significa concluir que haverá parcialidade da parte, como a atuação do Ministério 

Público na seara criminal: “Por outro lado, ninguém põe em dúvida a atuação do 

promotor, parte em sentido formal, pois lhe incumbe o dever de imparcialidade. O 

Ministério Público é parte imparcial por excelência”262, de modo que ser parte 

(parcialidad) e ser parcial (parcialidad) não são conceitos que necessariamente se 

convergem. Por fim, assevera que esse desvirtuamento teria ocorrido ao longo da 

história por conta das teorias filosóficas. 

 Segue dizendo que a imparcialidade como princípio do direito processual 

não significa não ser parte. É dizer: uma pessoa pode ser parte e ter relação com 

o objeto da controvérsia e ser, portanto, parte em sentido material, mas, também, 

pode ser parte apenas em sentido formal, ou seja, ter uma relação com o 

processo meramente no sentido de ter expectativas, possibilidades, cargas e 

exonerações de cargas processuais.  

 O princípio da imparcialidade estaria na relação entre o elemento volitivo 

da pessoa e o ato processual, no sentido de dizer a verdade, de estabelecer 
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regras com exatidão e obter uma resolução justa e legal. Basta que o ato inspire 

esse desejo. E arremata: 

 

[...] Tampouco importa se na esfera subjetiva a imparcialidade somente 
inspire a motivação próxima, enquanto que a remota seja alimentada por 
sentimentos de ódio, amor ou pura maldade. A maior parte daqueles que 
denunciam um fato delitivo e depois declaram seu testemunho num 
processo penal são movidos por ódio como motivo remoto, porém, se 
denunciam o que supõem verdadeiros, o motivo próximo é o desejo de 
dizer a verdade; e isso é o suficiente. O sentimento não é obstáculo para 
que não seja conveniente aumentar a possibilidade da motivação remota 
parcial. O Estado que promete aos denunciantes uma participação da 
multa em uma determinada porcentagem, infringe o princípio da 
imparcialidade. A imparcialidade consiste em por entre parêntese todas 
as considerações subjetivas do julgador. Este deve submergir-se no 
objeto, esquecer-se de sua própria personalidade. A imparcialidade é na 
esfera emocional o que a objetividade é na órbita intelectual. Também se 
distingue o conteúdo dos atos: a primeira é negativa e rejeita as 
influências subjetivas, a segunda é positiva e atribui a cada um algo, por 
respeito a sua particular personalidade.

263
 

 
 

 Pois bem. A discordância que apresentamos ao pensamento de Werner é 

total – já que defendemos que o agente acusador não pode atuar diretamente na 

investigação –, porque, conforme seu entendimento, sendo o Ministério Público 

apenas parte no sentido formal, o promotor investigador estaria movido por um 

sentimento de justiça que lhe garantiria a imparcialidade objetiva de que falaria o 

jurista.  

 Para dissentir desse posicionamento, valemo-nos da “tópica”, em oposição 

ao método sistemático-dedutivo, que, grosso modo, assenta-se sobre a lógica 

formal buscando interpretar o direito como um sistema.  

 Conforme lembrado por Eduardo C. B. Bittar e Guilherme Assis de 

Almeida264, não obstante a tópica remontar a Aristóteles, é de considerar-se que 
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foi no século XX que Theodor Viehweg a desenvolveu como a conhecemos nos 

dias atuais, isto é, como uma técnica de pensar e de como agir diante de 

problemas, buscando encontrar soluções justas. 

 A relevância da tópica está em que, em determinados casos, o 

pensamento sistêmico – cuja função é manter a organização da ciência do direito, 

principalmente a partir do direito positivo –, por ter características 

universalizantes, não é capaz de equacionar as diversas questões jurídicas 

apresentadas no cotidiano.  

 O pensamento sistemático surgiria a priori, enquanto o pensamento tópico 

apresentar-se-ia a posteriori, na medida em que a problematização das premissas 

comumente invocadas pode levar a contornos antes não refletidos diante de 

novas perspectivas.  

 Por essa razão, a tópica tem por característica ser problemática, pois 

busca perquirir premissas como atividade principal (sua ênfase) e valer-se dos 

argumentos iniciais do diálogo, os topos ou lugares-comuns, ideias aceitas 

consensualmente e com grande força persuasiva.  

 Dito isso, vê-se que Werner Goldschmidt enceta por afirmar que ninguém 

põe em dúvida o dever de imparcialidade do agente do Ministério Público, mesmo 

sendo parte no processo.  

 À luz da tópica, esta premissa não encontra subsistência. O próprio rol de 

testemunhas do parquet, na denúncia, já indica que seu objetivo é provar a 

acusação, de sorte que, ao analisar todo o conjunto de elementos informativos 

produzidos na fase pré-processual, o agente ministerial escolhe as testemunhas 

que interessam à acusação, e não à defesa (seletividade de provas). Daí já se 

depreende que a premissa “ninguém duvida de que o Ministério Público é parte 

imparcial” não é, tecnicamente, um “topos” (lugar-comum). 

 Durante todo o curso da instrução criminal, as provas são produzidas pelo 

Ministério Público para provar a acusação, visto que se consolidou o 

entendimento (flagrantemente equivocado) de que a carga probatória compete a 

quem alega, de sorte que eventuais provas em favor da defesa devem ser 
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produzidas por esta. Desse modo, não há como concluir logicamente que o 

Ministério Público é parte imparcial, como afirmou Werner.  

 Nessa ordem de ideias, mais violadora (ainda) da garantia da “paridade de 

armas” é a “presidência”, por uma das partes do processo penal, da investigação 

preliminar, de forma unilateral (qual o Estado-acusação, em detrimento da parte 

hipossuficiente, que é a defesa). A recair a condução da investigação sobre a 

parte acusatória, esta, no exercício natural de suas atividades, busca elementos 

informativos que a favoreçam para a fase seguinte da persecução, e não 

elementos que possam contribuir para a defesa do investigado.   

 Lopes Jr. e Gloeckner alertam: 

 

[...] para combater a construção de Werner, recorremos à lição de seu 
pai – James Goldschmidt –, que foi categórico ao afirmar que esta 
exigência de imparcialidade, dirigida a uma parte acusadora, cai no 
mesmo erro psicológico que desacreditou o processo inquisitório. E esse 
erro é o de acreditar que uma mesma pessoa possa desempenhar 
tarefas tão antagônicas como acusar e defender. 
A pergunta que surge sem resposta é: no que difere o promotor do juiz 
inquisidor? Que outros mecanismos subjetivos de proteção poderia ter o 
promotor para ser ao mesmo tempo parte acusadora imparcial?

265
  

 

 Em um segundo momento, Werner afirma que não haveria parcialidade 

propriamente dita nestes casos, pois o interesse na causa não poderia ser 

confundido com expectativas, possibilidades, cargas e exonerações de cargas 

processuais.  

 Pensamos que, a contrario sensu, o interesse está umbilicalmente 

vinculado à parte que alimenta expectativas, possibilidade de realizações, cargas 

e exonerações dessas cargas. Não há como dissociar-se o elemento motivador 

desses interesses de alguém que seja parte do sentimento de parcialidade. A 

parte que oferece denúncia com expectativas, que produz provas e é responsável 

pelas cargas probatórias e pela possibilidade de realizações durante o curso do 

processo é comprometida com o resultado do julgamento. 

 Posteriormente Werner pontua que a imparcialidade estaria na relação 

eminentemente objetiva entre o elemento volitivo da pessoa e o ato processual, 

no sentido tão somente de dizer a verdade, de estabelecer regras com exatidão e 
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de obter uma resolução justa e legal. Basta que o ato inspire esse desejo. De 

acordo com o autor, não importa que a motivação remota do agente seja 

inspirada, por exemplo, por ódio, amor ou pura maldade. O mais importante é a 

motivação próxima ser movida pela imparcialidade, tanto é que a maior parte 

daqueles que denunciam a prática de um crime e depois se colocam como 

testemunhas em um processo penal seriam movidos por um ódio como motivo 

remoto, embora suas denúncias sejam verdadeiras.  

 O motivo próximo é o desejo de dizer a verdade, e isso seria o suficiente. 

Para Werner, a imparcialidade consiste em colocar entre parênteses todas as 

considerações subjetivas do julgador, o qual deve submergir-se no objeto e 

esquecer-se de sua personalidade. A imparcialidade é na esfera emocional o que 

a objetividade é na órbita intelectual. Também não se distinguem o conteúdo dos 

atos. A primeira é negativa e aumenta as influências subjetivas. A segunda é 

positiva e atribui algo a cada um, por respeito a sua particular personalidade. 

 Nesse sentido, torna-se incompreensível, pela análise tópica, a construção 

defendida por Werner, de que um sentido de imparcialidade poderia ser 

classificado por critérios objetivos, quando é de sua própria essência seu cunho 

volitivo, ou seja, o elemento subjetivo que anima o agente é que irá determinar se 

a parte tem, ou não, parcialidade na causa.  

 Por corolário, concluímos que o entendimento de Werner Goldschmidt 

sobre a distinção entre “partialidade” e parcialidade é tecnicamente infundado à 

luz de suas premissas quando submetido ao crivo da tópica. 

 

6.5  Uma revisão do conceito de Ministério Público como parte formal no 
processo penal 

 

 No decorrer da história, o direito tratou de construir dois conceitos de 

partes, sendo um, a partir do direito material, e o outro, a partir do direito 

processual.  

 Como dizia Carnelutti, da subsunção da norma jurídica sobre um fato, 

surgiria uma “relação jurídica material
266

”. Ter-se-ia, assim, nessa relação de 
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direito material, entre dois sujeitos (partes), o interesse protegido (do titular do 

direito subjetivo) e o interesse subordinado. De acordo com Rogério Lauria 

Tucci267, essa, “portanto, é a concepção de parte em sentido material, serviente à 

Teoria Geral do Direito, e que se projeta também, à evidência, no campo do 

direito processual, neste assumindo, todavia, conotação específica”.  

 O conceito de parte, em sentido processual, estaria relacionado aos 

sujeitos processuais. É dizer: aquele que exerce e em face de quem se exerce o 

direito de ação. 

 Porém, para muito além do reducionismo desses conceitos cartesianos, na 

obra de Carnelutti, há um capítulo cardeal, denominado Poner en su puesto al 

Ministerio Publico268, no qual o professor questiona a forma de atuação do 

Ministério Público no processo penal, sobretudo diante da afirmação de muitos 

juristas de que se trataria de parte imparcial: 

 
 
Se há uma figura ambígua no processo, civil ou penal, é o ministério 
público. Quando comecei a ocupar-me disso, nos primeiros intentos de 
sistematizar o direito processual penal, sua ambiguidade me 
impressionou a tal ponto, que me vinha à mente a quadratura do 
círculo.

269   
 
 

 É que, para Carnelutti, ser parte é ter interesse; é como ser ou não ser, 

como ocorre na Filosofia. Não haveria como existir o dualismo de ser parte 

apenas no sentido formal e no sentido material, ainda que, para os civilistas, parte 

é o sujeito de interesses (conceito substancial), enquanto para os processualistas 

parte é o sujeito do poder (conceito processual). 

 Piero Calamandrei também teve oportunidade de discorrer: 

 

[...] Entre todos os cargos judiciários, o mais difícil, segundo me parece, 
é o do Ministério Público. Este, como sustentáculo da acusação, devia 
ser tão parcial como um advogado; como guarda inflexível da lei, devia 
ser tão imparcial como o juiz. Advogado sem paixão, juiz sem 
imparcialidade, tal é o absurdo psicológico no qual o Ministério Público, 
se não adquirir o sentido do equilíbrio, se arrisca, momento a momento, 
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a perder, por amor da sinceridade, a generosa combatividade do 
defensor ou, por amor da polêmica, a objetividade sem paixão do 
magistrado.

270  
 
 

 Mas, quando esses conceitos amadureceram, principalmente com os 

estudos de Chiovenda, foi possível concluir que o conceito de parte é uno; a visão 

dualista está apenas na perspectiva de onde se veja, isto é, pela ótica do direito 

material, ou pela ótica do direito processual.  

 Ora, sendo o Ministério Público uma parte, sua ambiguidade consistiria em 

que seu interesse é derivado do poder que o Estado lhe confere, pois, no 

processo penal, o Ministério Público é uma parte fabricada para assegurar a 

ampla defesa e o contraditório: 

 

Por um lado, colocando-se entre as partes, sem dar-se conta da ‘ratio 
distinguendi’ entre parte e parte, se lhe atribuem poderes que são 
próprios de parte verdadeira e própria da parte natural, como eu havia 
lhe chamado. Por outro lado, colocando-se entre os magistrados, sem 
dar-se conta da ‘ratio distinguendi’ entre magistrado e magistrado, se lhe 
impõem deveres que não são convenientes a seu ofício. 
Por isso, ao ministério público em seu lugar, é verdadeiramente uma das 
mais urgentes necessidades de reforma processual.

271
 

 
 

 Nessa ordem de raciocínio, Carnelutti assinala que, sendo parte o 

Ministério Público, sua atuação deve ser como tal no processo, sem os poderes 

de que dispõem os juízes no processo penal, sob pena de continuar havendo a 

ambiguidade denunciada no artigo em questão.  

 É evidente que Carnelutti escreve em consonância com a legislação da 

época, mas, do seu ensinamento, é possível concluir que a ideia nuclear é 

provocar a reflexão com maior profundidade sobre a atuação do Ministério 

Público no processo penal. Sendo parte, não há dúvida de sua parcialidade e de 

seu interesse direto no resultado da causa em relação de conflito de interesses 

com a defesa. O parquet se conduz, conforme já abordado durante a instrução – 
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e durante a investigação preliminar – realizando a seletividade das provas para 

seu objetivo na causa.  

 Aliás, se não fosse assim, não haveria razão para a existência do 

Ministério Público como parte no processo penal.  

 Hélio Tornaghi, ao discorrer sobre o alegado interesse do Ministério 

Público em que se faça justiça no processo penal, dizia que isso “não o induz a 

proceder da mesma forma que o juiz, pois então haveria inútil duplicação”. 272  

 Neste particular, sobressai o papel do juiz, que é de total importância, 

porque a este cabe manter a igualdade material das partes, assegurando a 

verdadeira paridade de armas, inclusive no momento de proceder à exata 

interpretação e aplicação das leis em consonância com a Constituição Federal.  

 Ressaltam Ivo Dantas, Livia Dias Barros e Gina Gouveia: 

 
 
[...] O Estado por qualquer de suas instituições e manifestações é 
responsável pelo respeito ao princípio do devido processo, mas seu 
guardião maior será sempre o Judiciário, a quem incumbirá apreciar o 
conteúdo (material e formal), portanto a constitucionalidade das leis, 
bem como dos atos, regulamentos etc., sejam da Administração Pública, 
do Legislativo ou do próprio Judiciário.

 273
 

 
 

 Esta, pois, a reflexão acerca da posição do Ministério Público como parte 

no processo penal e do influxo dessa conotação no âmbito da investigação 

preliminar. 

 

6.6  A teoria da dissonância cognitiva de Bernd Shünemann aplicada à 
proposta tríade do sistema acusatório brasileiro 

 

 Bernd Shünemann escreveu o artigo científico intitulado O juiz como um 

terceiro manipulado no processo penal
274

, resultado de aprofundada pesquisa 

realizada com a participação de 58 juízes e promotores, escolhidos 

aleatoriamente por todo o território alemão, com a finalidade de realizar uma 
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análise comportamental, durante audiências simuladas de instrução e julgamento, 

especialmente na forma de decidir a causa275. 

 A finalidade da pesquisa foi avaliar a diferença entre o juiz que se 

envolveria com o material produzido na investigação preliminar e tivesse 

participação ativa durante a instrução criminal e do juiz que atuasse de forma 

mais equidistante como destinatário dos elementos trazidos pelas partes276. 

 O professor alemão observa que o papel do juiz remonta à ideia da própria 

necessidade de organização da sociedade e da existência de um terceiro 

superior, dentro de uma tribo ou grupo, para moderar eventual disputa de caráter 

público. Assim, esse terceiro superior deveria ser alguém não interessado, um 

terceiro imparcial.277 

 As legislações modernas adotam uma série de mecanismos para 

salvaguardar esta isenção do juiz, como o instituto do juiz natural, a 

incompatibilidade do papel de parte com o de julgador e a possibilidade de as 

partes recusarem um juiz suspeito. 

 Esta visão do juiz como terceiro imparcial, no entanto, foi comprometida ao 

longo da história com a adoção do modelo inquisitório, inclusive na Alemanha até 

o século XIX, quando foi criado um órgão acusador, e permanece até a 

atualidade, pois, mesmo com a participação do Ministério Público, uma vez 

oferecida a acusação, o domínio da ação penal é transmitido ao juiz, que, se 

receber a denúncia, realizará a audiência de instrução e julgamento, em cujo ato 

tem função prevalente na colheita da prova, em posição nitidamente inquisitória. 

As partes atuam de forma complementar – diferentemente do que se dá no 

sistema norte-americano do júri278. Essa acumulação de papéis por parte do juiz 

acaba por contaminá-lo para o julgamento da causa, de maneira que é:  

 
[...] balela a afirmativa de que continua sendo possível fazer uma 
avaliação imparcial da causa – no sentido de um processamento ideal 
de informações – quando o juiz tem conhecimento dos autos de 
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inquérito, profere a decisão de recebimento da denúncia e exerce 
atividade inquisitória na audiência de instrução e julgamento.

279
  

 

 Nessa pesquisa, Bernd Shünemann reflete profundamente sobre a 

necessidade de mudança comportamental do juiz em relação à produção da 

prova, o que, para o nosso modelo acusatório, pode ser traduzido como o total 

afastamento do processo daquele juiz que tenha atuado na fase da investigação 

preliminar em face de sua flagrante contaminação, visto que essa separação 

produziria, verdadeiramente, a exata absorção do produto extraído apenas do 

contraditório construído durante a fase da instrução judicial, sem as influências 

naturais carregadas pelo agente que tenha participado da fase preliminar de 

investigação280.  

 O problema central do agente estatal (ou instituição) que acaba avocando 

para si o cometimento de atividades distintas não está simplesmente nesta 

cumulação de papéis, mas (e principalmente) no conflito de desempenho desses 

papéis. Tal se sucede da pueril ideia de neutralidade e supervalorização da 

objetividade na relação sujeito-objeto que decorreria do paradigma cartesiano. 

Nesse sentido, Bernd Shünemann traz à tona a Teoria da Dissonância Cognitiva 

de Festinger281, na versão reformulada de Irle, pela qual, na psicologia social, são 

analisadas as formas de reação do indivíduo às ideias, crenças e opiniões que 

lhe são antagônicas, incompatíveis e que lhe causariam desconforto.  

 À luz da referida Teoria, cada pessoa ambiciona obter uma harmonia em 

seu sistema cognitivo, assegurando-lhe relações estáveis entre seus 

conhecimentos e suas opiniões. Quando opiniões antagônicas lhe são 

contrastadas, o resultado dessa motivação cognitiva é a redução mental dos 

fatores dissonantes com a preponderância dos fatores de consonância. Significa 

dizer que, para se alcançar o equilíbrio do sistema cognitivo, é preciso solucionar 

a contradição existente entre o conhecimento e as opiniões contrárias.  

 Em casos tais, o indivíduo opera no sentido de reparar o equilíbrio em seu 

sistema cognitivo, de tal maneira a reduzir o nível de contradição entre o 
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conhecimento que possui e a opinião contraditória que lhe é proposta. Haveria o 

estresse pela tentativa de eliminar as contradições cognitivas.  

 Desse quadro passageiro, surgem (I) o efeito perseverança e (II) o 

princípio da busca seletiva de informações282. 

 O efeito perseverança consiste no mecanismo de autoafirmação da 

hipótese preestabelecida que acaba por ser sistematicamente superestimada, 

enquanto as informações dissonantes são subavaliadas.  

 A busca seletiva de informações tende a ratificar a hipótese originária que 

tenha sido aceita pelo menos uma vez, o que normalmente ocorre quando se 

obtém informações que confirmem uma preconcepção. 

 Nesse sentido, da pesquisa realizada na Alemanha, foi possível extrair o 

seguinte padrão comportamental do juiz criminal: todos que tiveram contato maior 

com a investigação preliminar e atuação mais ativa na instrução acabaram por 

condenar, enquanto aqueles que não foram equipados com tais peças de 

informações tiveram maior nível de ambivalência, ou seja, houve equilíbrio entre o 

número de condenações e de absolvições283.  

 Do trabalho de pesquisa desenvolvido por Bernd Shünemann, acerca da 

Teoria da Dissonância Cognitiva no Processo Penal, é possível depreender que o 

juiz que tenha participado ativamente da investigação preliminar, notadamente 

quando se coloca na equivocada função de coprodutor de provas, estará viciado 

para as fases seguintes da persecução – ante o efeito perseverança e da busca 

seletiva de informações –, pois, nessa condição, ter-se-á extraído, precocemente, 

sua opinião própria do caso (prejulgamento) para que, posteriormente, possa 

confrontá-la com as posições contraditórias das partes (acusação e defesa).  

 Haverá, pois, no mínimo, uma tendência, um envergamento, a apegar-se 

naquela opinião preconcebida da investigação preliminar que tentará corroborá-la 

ao longo do processo. Para Bernd Shünemann, o juiz tentará superestimar as 

informações consoantes e subestimar as informações dissonantes.  

 A propósito, toda a estrutura de pesquisa sobre a Teoria da Dissonância 

Cognitiva no Processo Penal tem total aplicabilidade na proposta tríade do 
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sistema acusatório, visto que a garantia da paridade de armas, em sua verdadeira 

essência de um processo garantista constitucional, só pode assim ocorrer quando 

as partes do processo penal não se envolvem com a investigação preliminar, sob 

pena de total prejuízo da defesa, sempre hipossuficiente em relação ao Estado. 

 O modelo eleito por nosso ordenamento jurídico de investigação conduzida 

pela polícia judiciária (Constituição Federal, artigo 144, §§1º e 4º) contempla que 

referida instituição terá a função de apurar a infração penal sem se preocupar 

com as fases seguintes da persecução, já que sua missão é apenas levantar os 

elementos informativos. Trata-se do modelo ideal, visto que o agente investigador 

não tem interesse em etapas seguintes da persecução. 

 A contaminação ocorre, conforme Bernd Shünemann, na medida em que 

exista a cumulação de funções, porque o agente tenderá a ratificar seus atos 

anteriores, mercê do efeito perseverança e, para assegurar o natural efeito de 

justificar seu ego e sua competência, pela escolha seletiva de provas 

convenientes, e não escolhendo provas que possam ajudar a defesa. 

 Portanto, a teoria da dissonância cognitiva é mais um fator que corrobora a 

tese da proposta tríade do sistema acusatório.  

 

6.7  Incompatibilidade constitucional da investigação direta do Ministério 
Público  

 

 Preliminarmente, reitera-se que, num trabalho científico, o pragmatismo 

deve ficar ao largo, assim como redarguições acerca da ineficiência das 

instituições, da falta de estrutura, de logística, etc., já que o plano teórico-jurídico 

não se coaduna com essa justificativa de hermenêutica constitucional de modelo 

garantista forjado historicamente dentro do avançar do sistema acusatório puro.  

 Ao cuidar do tema da investigação direta pelo Ministério Público, Geraldo 

Prado284 pontua que a teoria da prova penal transcende a ótica de mero dado 

procedimental, mas a vedação daquilo que o juiz não deve considerar como 

material probatório. A atividade probatória consiste em ministrar elementos de 

conhecimento para que o Judiciário possa decidir, depois do cotejo contraditório 

realizado pela acusação e pela defesa. 
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 A atividade probatória não se circunscreve ao entranhamento de provas 

nos autos de processo criminal, mas diz com a exata definição da subsunção dos 

fatos ao tipo penal, a partir de um mínimo de interpretação que deve sofrer o filtro 

da reconstrução dos fatos passados por meio da qualidade dos elementos 

trazidos ao juiz. Daí por que tanto se fala, na atualidade, na cadeia de custódia, 

que consiste no processo de documentar a história cronológica da evidência, com 

o objetivo de assegurar que possa haver o rastreamento dos meios de prova e de 

quem teve acesso ou realizou seu manuseio.   

 Na órbita jurisprudencial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou285 

o Recurso Extraordinário nº593.727, em sede de “repercussão geral”, ocasião em 

que reconhecera a legitimidade do Ministério Público para promover, por 

autoridade própria, investigações de natureza penal e fixou os parâmetros da 

atuação do parquet. Eis o teor da ementa: 

 
[...] 4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de 
investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, 
incisos III e VIII, e 144, inciso IV, §4º, da Constituição Federal, não 
tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os 
poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão 
geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de 
competência para promover, por autoridade própria, e por prazo 
razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados 
os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a 
qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, 
por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de 
jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se 
acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, 
artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem 
prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático 
de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, 
necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados 
pelos membros dessa instituição”. Maioria.  
 
 

 Os Ministros frisaram que, em todos os casos, os direitos e garantias 

fundamentais dos investigados devem ser preservados e que os atos 

investigatórios devem observar a reserva constitucional de jurisdição, assim como 

as prerrogativas profissionais garantidas aos advogados, como o acesso aos 

elementos de prova que digam respeito ao direito de defesa, destacando, ainda, o 

permanente controle jurisdicional destes atos.  
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 Em que pese o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a 

presente pesquisa, de natureza acadêmica, busca demonstrar que, no plano 

teórico-jurídico, a investigação criminal direta promovida pelo Ministério Público 

não se compatibiliza com a Constituição de 1988 e viola os axiomas do modelo 

garantista e do sistema acusatório. 

 Pensamos que razão está com aqueles que entendem que não cabe ao 

Ministério Público, em nosso sistema jurídico, realizar investigações criminais 

independentes, senão requisitá-las da polícia judiciária e acompanhá-las, 

exercendo constitucionalmente seu controle externo. 

 A despeito do tema, a pesquisa desenvolvida por Fábio Kerche: 

 

A relação do Ministério Público com a Polícia também foi outro ponto em 
que os constituintes cederam à pressão, mas desta vez da Associação 
dos Delegados. Ou seja, a proposta promulgada limita a ação do MP, 
contrariamente aquilo que foi reivindicado pela Conamp.  
Pela ‘Carta de Curitiba’, a Confederação Nacional do Ministério Público 
elencava como atividade privativa do Ministério Público a promoção da 
ação penal pública e a supervisão dos ‘procedimentos investigatórios, 
podendo requisitá-los e avocá-los’.  
No anteprojeto da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas 
de Governo, de junho e julho de 1987, os constituintes decidiram 
autorizar os integrantes do Ministério Público a requisição de atos 
investigatórios, a supervisão da investigação criminal e, inclusive, efetuar 
a correição da Polícia – ‘sem prejuízo da permanente correição judicial’.  
No anteprojeto de 1987 inicia-se a construção daquilo que seria 
promulgado na Carta Constitucional: direito de ‘requisitar a instauração 
de inquérito policial, determinar diligências investigatórias, podendo 
supervisionar a investigação criminal’.  
Em setembro, novembro e dezembro de 1987 o relator indicava que ao 
Ministério Público competia o exercício do ‘controle externo sobre a 
atividade policial’ e que seriam sempre fundamentadas as requisições de 
diligências investigatórias e instauração de inquérito policial.  
Pelo projeto do Centrão, de janeiro de 1988, a única diferença é que o 
controle externo da atividade policial seria regulada por Lei 
complementar – proposta aceita nos projetos finais e na própria 
Constituição.  
A partir do projeto de julho de 1988, incluindo-se aí o de agosto e a 
própria Constituição, é definido outro ponto aqui discutido como direito 
do Ministério Público: ‘requisitar diligências investigatórias e determinar a 
instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de 
suas manifestações processuais’.  
Em outras palavras, os constituintes limitaram em muito o papel do 
Ministério Público nas investigações criminais se comparado ao que foi 
proposto pela Confederação Nacional da própria entidade. Mantiveram 
assim a ‘divisão do trabalho’ em relação à questão penal, recusando-se 
a aumentar os poderes do Ministério Público nesse ponto.

286  
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 No mesmo norte, está o parecer de José Afonso da Silva, jurista que 

acompanhara os trabalhos da Constituinte.  

Dos trabalhos realizados pela Constituinte denota-se que, a despeito do 

lobby travado naquela época, notadamente pela própria Confederação Nacional 

do Ministério Público, não houve êxito quanto a autorizar a investigação por tal 

instituição, optando-se pelo sistema de “divisão do trabalho”, por meio do binômio 

“Polícia Judiciária – Ministério Público”.  

 A Constituição Cidadã de 1988, por mais que houvesse lobby no sentido 

de trazer previsão constitucional à investigação direta pelo Ministério Público, não 

aprovou tais proposições, à luz do poder constituinte originário. 

 A legislação infraconstitucional posterior à Constituição de 1988 seguiu a 

mesma estrutura da Carta Magna. A Lei Federal nº8.625/1993 (Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre normas gerais para a 

organização do Ministério Público dos Estados) previu (artigo 26, IV) que a 

instituição poderá requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 

policial e de inquérito policial militar, observado o artigo 129, VIII, da Constituição 

Federal, podendo acompanhá-los, assim como, no mesmo sentido, o artigo 38, II, 

da Lei Complementar nº75/1993 (que dispõe sobre a organização e o estatuto do 

Ministério Público da União. 

 Neste passo, restou ao Ministério Público o controle externo da atividade 

policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. 

 A interpretação extraída da estrutura constitucional é de que o processo 

penal brasileiro se iniciaria com a investigação criminal produzida pela polícia 

judiciária (artigo 144). Por meio do profícuo mecanismo de freios e contrapesos, o 

Ministério Público teria o controle externo dessa atividade (o que já é feito de 

acordo com o Código de Processo Penal, na medida em que a Instituição pode 

requisitar outras diligências no inquérito policial e concordar com as dilações de 

prazo para a conclusão do procedimento investigatório). 

 Como a Constituição exigiu que o controle externo fosse disciplinado em lei 

complementar, tal disciplina surgiu textualmente com a Lei Complementar 

nº75/1993287, que tratou do Estatuto do Ministério Público da União. 
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 Compreende-se do artigo citado que o controle externo do Ministério 

Público deve estar adstrito aos exatos termos da atividade-fim de investigação da 

polícia judiciária. O inquérito policial servirá à formação da opinio delicti do 

Ministério Público que, em nosso sistema jurídico, é o titular exclusivo da ação 

penal pública. 

 Significa dizer que o controle externo não deve ser entendido a ponto de 

invadir assuntos interna corporis da polícia judiciária, como questões 

administrativa, orçamentária e financeira, bem assim as atividades de gestão, por 

se referir a temas internos de instituição igualmente erigida ao status 

constitucional. 

 A interpretar a Constituição Federal de outra forma, a consequência está 

em entender que o Ministério Público pode ir mais além, inclusive, exercer, por via 

oblíqua, o próprio controle interno da atividade fim da polícia judiciária, qual seja, 

a função investigativa. Conforme Marco Antonio Marques da Silva: 

 

Se admitíssemos o procedimento administrativo criminal, como legal e 
legítimo, estaríamos diante de uma superposição do Ministério Público 
em relação à Polícia Judiciária, em exercício de verdadeiro controle 
interno da Policia, já que não estaria lhe sendo atribuído o poder de 
investigar, mas de controlar a atividade pré-processual de colheita de 
provas, incompatível com quem pretende o exercício fiscalizador destas 
atividades.
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 Ao prosseguir nesse avanço cronológico a partir da Constituição de 1988, 

e não tendo havido êxito em obter atribuições para a investigação criminal direta 

por parte do Ministério Público com a Constituição de 1988, o parquet, desde 

então, adota o fundamento central de que, por deter a titularidade da ação penal 

(Constituição Federal de 1988, artigo 129), poderia invocar a Teoria dos Poderes 

Implícitos para amparar eventuais investigações criminais. 

                                                                                                                                                                               
– ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial; III – representar à autoridade 
competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir 
ilegalidade ou abuso de poder; IV – requisitar à autoridade competente para instauração de inquérito policial 
sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial; V – promover a ação penal por 
abuso de poder.  
288
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 Nesta tese, procuramos demonstrar, a partir de pesquisas no direito 

estadunidense, que a Theory of Implied Powers não tem conexão alguma com a 

hipótese pretendida pelo Ministério Público. 

 Primeiramente, reportamo-nos, mais uma vez, ao cuidado em comparar 

sistemas jurídicos distintos. Neste particular, para lembrar que a Teoria dos 

Poderes Implícitos é oriunda do sistema common law – e, como vimos no capítulo 

que trata de Sistemas, não é permitido invocar determinado instituto, teoria, 

princípio ou regra de outro ordenamento jurídico sem que, antes, o intérprete 

perquira se há compatibilidade constitucional entre os sistemas jurídicos.  

 No sistema estadunidense, a Corte tem maior amplitude em suas decisões 

porque opera com os precedentes judiciais e as watershed cases289. Isto ocorre 

porque o sistema norte-americano baseia-se em uma Constituição de 

pouquíssimos artigos, ou seja, em uma Constituição sintética – ao contrário da 

nossa, de conteúdo analítico e programático –, e complementada pela 

Declaração de Direitos (Bill of Rights), documento ratificado em 15 de dezembro 

de 1791, integrado por dez emendas.   

 Ressalte-se que a Bill of Rights é de visão federalista e de proteção dos 

direitos individuais frente ao Estado americano. Esse sistema se difere do 

brasileiro, porque, entre nós, o juiz se adstringe à interpretação do direito positivo, 

sem maiores amplitudes, haja vista que o Poder Constituinte Originário optou pela 

adoção de um modelo de Constituição analítica.  

 Mas a Teoria dos Poderes Implícitos origina-se de decisão histórica da 

Suprema Corte dos Estados Unidos (Supreme Court of the United States), no ano 

de 1819, no precedente McCulloch versus Maryland.  

 Neste caso, o Congresso americano havia aprovado, em 1816, uma lei que 

previa incorporações pelo Banco dos Estados Unidos, apesar de inexistir tal 

previsão na Constituição. Em 1817, o segundo banco americano abriu uma filial 

em Baltimore, no Estado de Maryland, quando passou a emitir títulos, descontar 

notas promissórias e executar operações habituais. Em 1818, a Assembleia Geral 

de Maryland aprovou uma lei que tributava os bancos de fora do Estado, embora 

aquele fosse o único banco existente. James William McCulloch, que era 

representante do banco em Baltimore, recusou-se a pagar o imposto. Em 
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seguida, uma ação foi proposta e julgada pela Corte de Apelação de Maryland 

(Court of Appeal of Maryland), cujo resultado foi desfavorável a McCulloch, 

porque o tribunal entendera que a Constituição dos Estados Unidos não 

autorizava expressamente que o governo federal pudesse isentar um banco de 

tributação. 

 O caso foi para a Suprema Corte e, em 6 de março de 1819, em decisão 

conduzida pelo juiz (Chief of Justice) John Marshall, considerou que a prática 

histórica concedia ao Congresso poderes implícitos para tanto, como a criação de 

bancos federais e a produção de leis federais regulamentadoras de suas 

atividades. Argumentou-se que a Teoria dos Poderes Implícitos deveria ser 

utilizada à luz do contrato social porque seria inexequível que a Constituição 

americana pudesse abordar, especificamente, todas as disposições que o 

governo devesse cumprir no âmbito de suas funções. 

 Por corolário, a Suprema Corte americana decidiu que o Estado de 

Maryland não poderia tributar o banco sem violar a Constituição, anulando assim 

o imposto exigido por considerá-lo inconstitucional, diante do princípio federativo 

(federalismo vertical).  

 Interessante destacar que, em seu voto, o juiz Marshall acentuou que uma 

Constituição, para que contivesse detalhamento de todas as subdivisões dos 

grandes poderes que admitisse, ou todos os meios através dos quais esses 

poderes poderiam ser executados, iria compartilhar a prolixidade de um Código, e 

não poderia ser abraçada pela mente humana. Provavelmente, nunca seria 

compreendida pelo público. Sua natureza, portanto, exige que somente suas 

grandes diretrizes sejam traçadas, seus objetivos importantes designados, e que 

os ingredientes menores sejam deduzidos da natureza dos próprios objetivos.  

 Vê-se do precedente extraído da Suprema Corte Americana que a Teoria 

dos Poderes Implícitos – pronunciada pelo Judiciário porque a Constituição 

Americana é sintética – visa sinalizar que a Constituição concede uma função a 

determinado órgão ou instituição e também lhe confere, implicitamente, os meios 

necessários para a consecução desta atividade. 

 À luz desses contornos, notório que a Teoria em exame não tem 

aplicabilidade para justificar uma interpretação constitucional que autorize a 

investigação direta pelo Ministério Público. A Carta Magna não lhe confere 
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atribuições de investigações, mas, apenas, de titularidade da ação penal, do que 

não se permite deduzir aquela, quando o próprio artigo 129 especificou o quanto 

mais poderia lhe conferir (requisitar diligências investigatórias e requisitar 

inquéritos policiais). 

 Ainda que a Teoria dos Poderes Implícitos pudesse ser socorrida por 

determinada agência pública para ampliar seu espectro de funções 

constitucionais ou legais, no caso do parquet brasileiro, a Constituição Federal 

não faz, peremptoriamente, referência à atividade investigativa na seara criminal 

ao Ministério Público – tal como fez à polícia judiciária no artigo 144, §1º, IV, e §4º 

–, caso em que seria possível cogitar da invocação da Teoria.  

 De relembrar-se que a Teoria admite poderes implícitos apenas quando a 

Constituição confere poderes expressos para determinada atividade fundante. 

 Ocorre que a Constituição brasileira preceitua que o Ministério Público tem 

funções institucionais (artigo 129290), entre outras: de promover a ação penal 

pública (inciso I); exercer o controle externo da atividade policial, na forma de lei 

complementar (inciso VII); e requisitar diligências investigatórias e a instauração 

de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações 

processuais (inciso VIII). 

 Assim, no dispositivo que mais se aproxima da atividade investigatória, a 

Constituição somente autorizou a instituição a requisitar “diligências 

investigatórias” e a “instauração de inquérito policial” e, ainda assim, de maneira 

fundamentada, à autoridade policial.  

 Portanto, a Constituição Federal – por decorrência do poder constituinte 

originário – não contemplou o Ministério Público com funções de investigação 

criminal, como fez expressamente ao prever o inquérito civil (inciso III), caso em 
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que não há como presumir que, implicitamente, conferiu-lhe funções para 

investigar (Teoria dos Poderes Implícitos).  

 A propósito do tema, o constitucionalista José Afonso da Silva debruçou-se 

sobre a (in) aplicabilidade da Teoria dos Poderes Implícitos para justificar a figura 

do promotor investigador: 

 

[...] poderes implícitos só existem no silêncio da Constituição, ou seja, 
quando ela não tenha conferido os meios expressamente em favor do 
titular ou em favor de outra autoridade, órgão ou instituição. Se ela 
outorgou expressamente a quem quer que seja o que se tem como meio 
para atingir o fim previsto, não há falar em poderes implícitos. Como 
falar em poder implícito onde ele foi explicitado, expressamente 
estabelecido, ainda que em favor de outra instituição? 
[...] 
No caso sob nossas vistas, a Constituição se ocupou do tema, 
conferindo a investigação na esfera penal à polícia judiciária, logo, ela 
não cabe a nenhum outro órgão ou instituição, nem, portanto, ao 
Ministério Público.

291
  

 

 Desse modo, podemos afirmar que a explicitude do texto constitucional 

exclui em absoluto a implicitude, não sobrando espaço para qualquer 

interpretação em sentido contrário. 

 Sob outro viés, descabida a alegação de que haveria possibilidade de 

investigações diretas pelo Ministério Público porque existe relação entre meio e 

fim entre a atividade investigativa e a ação penal. É que a finalidade da 

investigação é de ordem pública, de interesse de toda a coletividade, inclusive do 

próprio investigado e de seu defensor. Daí por que a jurisprudência pátria sempre 

tem emitido a orientação sobre a impossibilidade de restrição de acesso da 

defesa ao procedimento investigatório, além de orientar que o procedimento deve 

seguir o modelo legal, sob pena de incorrer-se em insegurança jurídica.  

 Tanto é assim que a investigação produzida pelo inquérito policial tem 

prazo para ser concluída, deve ser relatada pela autoridade policial e remetida ao 

Poder Judiciário em caso de necessidade de dilação de prazo. Com a conclusão 

dos trabalhos, o Ministério Público exerce sua opinio delicti diante do Poder 

Judiciário, o qual é o garante dos direitos fundamentais.  
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 Por corolário, a invocação da Teoria dos Poderes Implícitos é de total 

impertinência para justificar eventual investigação criminal direta realizada pelo 

Ministério Público. 

 Por fim, a consequência mais grave da violação ao due process of law é a 

investigação direta promovida pelo Ministério Público na atualidade sem base 

legal (violação ao princípio da legalidade formal), porque consubstanciada em 

resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, contexto que afronta as 

garantias fundamentais da Constituição Federal. Na lição de René Ariel Dotti: 

 

9ª) O chamado Procedimento Administrativo Investigatório do Ministério 
Público (ou designação equivalente) ofende o princípio do devido 
processo legal porque: a) não há prazo de encerramento; b) não há 
controle jurisdicional; c) o indiciado ou suspeito não tem a faculdade de 
requerer diligência, em atenção ao princípio da verdade material; d) o 
sigilo do procedimento é a regra e não a exceção como prevê o CPP; e) 
um procedimento administrativo formal (portaria, autuação, juntada de 
documentos, registro de informações, colheita de depoimentos e outros 
elementos de prova, etc.) para ter força cogente e suscetível de expedir 
notificações e intimações – inclusive para suspeitos e indiciados, 
determinando o comparecimento – exige a previsão legislativa para o 
seu funcionamento regular, em obediência aos princípios do devido 
processo legal – no plano geral (CF, artigo 5º, LV) – e da legalidade – no 
plano pessoal (CF, artigo 5º, II); f) um procedimento administrativo 
formal (para investigar crimes) não pode ser objeto de lei estadual, frente 
à regra constitucional que defere à União, em caráter privativo, a 
competência para legislar sobre direito processual (artigo 22, I).
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 Segue-se que, para haver conformação mínima de um modelo 

investigativo afeiçoado à teoria garantista, o procedimento preliminar adotado 

pela instituição deveria ser previsto em lei ordinária federal, conforme exige o 

artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.  

 

6.8  Por uma proposta tríade do sistema acusatório penal brasileiro  
 

 Dos três modelos globais mais usuais de investigação preliminar – juizado 

de instrução, investigação policial e promotor investigador –, entendemos, ao 

contrário de pequena parcela da doutrina, que cada ordenamento jurídico deve 

escolher apenas um deles, em nome da segurança jurídica, pois não há como 

admitir a balbúrdia indevida de cumulação desses modelos, fazendo com que o 
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Estado se convole no tão temido Leviatã293. É fundamental investir em um modelo 

de investigação preliminar que seja aperfeiçoado conforme o grau de evolução do 

Estado Democrático de Direito desse país e os princípios informadores do 

“garantismo penal”.  

 Neste passo, deve-se reconhecer que o juizado de instrução é um modelo 

obsoleto, sob o ponto de vista histórico, peculiar do sistema inquisitório, mas 

superado pela visão contemporânea de que a função do juiz não é coletar provas 

na fase investigativa de apuração de eventual infração penal. Para Aury Lopes Jr. 

e Ricardo Jacobsen Gloeckner294, “a figura do juiz de instrução é histórica e vem 

sendo paulatinamente substituída por estar completamente superada.”  

 Aliás, com raras exceções globais, a função do juiz tem trilhado para seu 

verdadeiro lugar: a de julgador. A tendência é a passividade judicial, inércia 

jurisdicional ou inércia judicial como elemento fundante, e não transitório, do 

sistema acusatório, inclusive na fase processual. Equivocado, entre nós, não se 

adotar o juizado de instrução na fase preliminar, pois, seja lá qual a forma de 

investigação preliminar, o juiz não pode se contaminar com a produção de provas 

neste momento nem na fase processual.  

 Mauro Fonseca Andrade295 diverge dessa visão. Para tanto, busca o real 

significado do brocardo ne procedat iudex ex officio para concluir que, na 

verdade, refere-se a quem não pode iniciar o processo e que nada tem a ver com 

a possibilidade de o juiz ordenar, de ofício, a produção de provas.    

 Em seguida, menciona que cada vez mais tem sido repetido – como um 

mantra – que o juiz que busca melhorar provas para decidir corresponderia ao 

julgador perverso, que atuaria contra o acusado, e com ânimo de acusador, 

vinculado ao sistema inquisitivo. 

 Segundo o autor, no Brasil, haveria um equívoco de pesquisa de Aury 

Lopes Jr., ao criticar os poderes instrutórios dos juízes em alguns países da 

Europa, pois, naqueles, existiria, na verdade, os juizados de instrução na “fase 
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preliminar”, e não se trataria de produção de provas pelos magistrados na “fase 

processual”296. 

 Inicialmente, do contexto da obra refutada por Mauro Fonseca Andrade, 

não verificamos a incongruência, porque fruto da interpretação de pequenos 

trechos de forma isolada. De qualquer sorte, dissentimos de construções teóricas 

que permitam ao juiz produzir provas em colaboração com as partes, o que, a 

nosso sentir, vai de encontro à interpretação sistêmica da Constituição Federal de 

1988.  

 É preciso compreender que a Carta Magna previu o Ministério Público 

como titular exclusivo da promoção da ação penal pública. Trata-se de uma 

instituição de Estado que se responsabiliza por deflagrar a pretensão acusatória e 

produzir as provas necessárias a provar o imputado fato criminoso. A função do 

Poder Judiciário – igualmente Estado – não é auxiliar o Ministério Público na 

produção de provas, mas exercer a jurisdição. Por outro lado, está a presença do 

acusado e de seu indispensável defensor. Essa é a interpretação constitucional 

do devido processo constitucional na relação circular do processo.  

 Descabido ignorar esse subsistema constitucional-processual e apegar-se, 

literalmente, ao significado original do brocardo ne procedat iudex ex officio para 

dizer que a expressão não tem qualquer sentido, ou, mesmo, tentar argumentar 

que, historicamente, essa produção de provas pelo juiz se dava na fase preliminar 

dos antigos juizados de instrução, mas que isso continuaria possível na fase 

processual.  

 Entendemos que pouco importa se, na origem dessas críticas, a atuação 

produtora de provas pelo juiz se dava no âmbito de juizados de instrução, 

especialmente na Europa ocidental, pois a contaminação do juiz ativista, tanto se 

dará se tiver participado da produção da prova na fase da investigação preliminar, 

como na fase processual. 

 Posteriormente o autor menciona a possibilidade de o acusador investigar:  
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Essa realidade nos faz levar em consideração uma característica pouco 
explorada pela doutrina, mas que é um ponto de contato entre os dois 
modelos de sistema acusatório citados, além de ser uma unanimidade 
naquelas culturas antigas. Por isso, e ante a falta de apoio doutrinário, 
podemos chamar tal característica de princípio ou regra de que quem 
acusa investiga. 
[...] 
Por isso, o país que vier a adotar o sistema acusatório não necessita, 
obrigatoriamente, conferir a responsabilidade ou presidência da 
investigação criminal ao acusador, o que nos leva a concluir que o 
princípio ou regra de que quem acusa investiga se constitui em um 
elemento variável do sistema acusatório.

297  
 

 Nesse trecho em destaque, torna-se difícil a compreensão, porque o autor 

não se define em denominar a possibilidade de o agente acusador também 

investigar de “princípio” ou “regra”. Conforme a doutrina de Dworkin destacada 

neste estudo, são conceitos completamente diferentes. Então, até para a análise 

tópica, era preciso depreender se o autor parte da premissa de se tratar de um 

princípio ou de uma regra, o que não ocorreu.  

 Assim, dada a incompletude da construção citada, impõe-se sua 

desconsideração para reafirmar que a penetração do juiz com a prova, seja na 

fase investigativa, seja na fase processual, torna-o contaminado para julgar a 

causa dentro do modelo acusatório proposto. 

 Na mesma linha de raciocínio, o sistema acusatório deve ser progressivo e 

afeiçoado às conquistas sempre crescentes do Estado Democrático de Direito, de 

sorte que são insubsistentes os apegos aos “elementos fixos” e “elementos 

variáveis” do sistema acusatório, visto que decorrem de coleta de informações de 

uma visão histórica – donde os dados são fortemente controvertidos –, e, ao final, 

não se prestam a nenhuma utilidade, senão valer-se de óbices para a 

progressividade defendida. 

 Portanto, porque há, na atualidade, um Ministério Público forte e 

estruturado constitucionalmente, é sua a função estatal de promover a ação penal 

e, consequentemente, produzir provas na fase processual. Não cabe ao juiz fazê-

lo em substituição às partes, mas se colocar como destinatário delas, para ter a 

isenção necessária no momento de valorá-las. É esse o ideal que se busca em 

perspectiva para um sistema acusatório ideal. 
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 Neste aspecto, não é porque o artigo 156, inciso I, do Código de Processo 

Penal faculta ao juiz, de ofício, determinar diligências para dirimir dúvidas sobre 

pontos relevantes, que o exegeta está autorizado a fazer interpretação isolada do 

dispositivo para considerar que o juiz pode tudo na produção da prova.  

 Conforme destacado neste estudo, a análise e a interpretação são 

sistêmicas. A produção das provas é carga afeta às partes. O juiz não tem 

poderes inquisitivos se estamos falando de um sistema acusatório. É ônus do 

Estado-acusador produzir a prova de sua pretensão (e o Ministério Público, no 

Brasil, é o órgão estatal constitucionalmente responsável por isso, não o Poder 

Judiciário), assim como do réu em relação aos temas que lhe interessar.  

 Portanto, tem-se o sistema de iniciativa das partes na produção das 

provas, ou seja, o sistema dispositivo. É este procedimento, ante a segurança 

jurídica, que irá assegurar, de maneira absoluta, a paridade de armas. O juiz deve 

ser o garante dessa isonomia, e não o responsável pelo desbalanceamento.  

 O modelo do promotor investigador, por sua vez, para ser estruturado, 

deveria contar com a previsão constitucional. Atualmente o sistema brasileiro 

elegeu o modelo de investigação policial, mas, se diferente fosse, seria 

necessário uma revisão total da forma de atuação do parquet. Isto, porque, seria 

imprescindível separar a atuação do órgão de execução que age na investigação 

daquele órgão de execução que age na acusação. E, dessa maneira, impedir a 

quebra da paridade de armas, pois, do contrário, uma das partes atuaria na 

persecução desde o início da investigação, enquanto a outra somente 

acompanharia o caso a partir da formação da relação processual.  

 Nesse modelo, haveria a necessidade do “juiz garante” (ou de garantias), 

que atuaria apenas para decidir incidentes na fase investigativa, cuja 

competência maior seria resguardar a preservação das garantias fundamentais 

do investigado diante da atuação do Estado.  

 Porém, no modelo constitucional adotado no Brasil na atualidade, a 

proposta para o sistema acusatório (puro) que evoluiu e se revisou é, em última 

instância, a gestão tríade e independente do agente investigador, do agente 

acusador (exercendo o controle externo daquele por previsão constitucional) e do 

agente julgador. 
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 Do que se sustentou até aqui, conclui-se que os dez axiomas do 

“garantismo”, para que possam ter densidade concreta no sistema acusatório 

brasileiro, exigem a separação triádica das atividades dos agentes encarregados 

das atividades fundantes (investigar, acusar e julgar). 

 Para isso, não há que se falar em conceituação estanque, inflexível, acerca 

do sistema acusatório, senão características históricas que o erigiram dentro de 

um quadro evolutivo originário do modelo inquisitivo.  

O sistema inquisitivo identifica-se pela forma de procedimento onde a 

relação entre juiz e imputado era praticamente direta, tratando-se do que se 

denominava de inquisitivo puro, cujo aspecto maior era a inexistência de 

mediação entre juiz e imputado, permitindo que aquele atuasse sem limites, na 

obtenção de provas, quase como um inimigo deste.  

O sistema acusatório surge para o processo penal como um modelo 

evoluído porque se cria uma mediação entre juiz e imputado, por meio da gestão 

de provas, cuja carga recai sobre as partes (acusação e defesa). Mas, para 

Carnelutti, o que irá caracterizar o sistema acusatório puro é o equilíbrio, ou seja, 

a paridade de armas: 

 

O grave perigo de injustiça, que daí se segue, denuncia a inferioridade 
do tipo inquisitório e determina sua substituição pelo tipo acusatório, cujo 
caráter consiste, por sua vez, não tanto na presença da acusação, 
quanto na mediação da acusação e da defesa entre juiz e imputado. 
Mas não se deve crer que a substituição dos tipos tenha-se produzido de 
um único golpe nem que, em particular, o processo penal italiano 
pertença atualmente ao tipo acusatório puro, o qual para ser alcançado é 
necessário entre acusação e defesa um equilíbrio ainda muito distante 
de nossa realidade judicial. [...]

298
  

 

 Uma das características fundamentais do sistema acusatório está na 

separação entre o órgão estatal responsável pela iniciativa da ação e produção 

da prova da acusação em juízo do órgão estatal responsável pelo julgamento da 

causa.  

 Surge aí a função do juiz no processo caracterizado pelo sistema 

acusatório, qual seja aquele que se mantém distante das partes e da produção da 

prova, colocando-se, em última razão, como o destinatário da produção do 
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conjunto probatório produzido durante a fase de instrução, tudo num cenário 

inspirado pelos princípios constitucionais da paridade de armas, do devido 

processo legal, da ampla defesa e contraditório, da oralidade e da publicidade. 

 Aliás, essa preocupação com o juiz que, a rigor, deve se manter 

equidistante da produção da prova, a fim de preservar-se neutro e, assim, ter 

condições de julgar com total isenção, já era mencionada por Joaquim Canuto 

Mendes de Almeida: 

 
[...] Que faz o juiz quando procede ex-officio? Constitui-se 
simultaneamente julgador e parte adversa do delinquente; dá denúncia a 
si próprio, escolhe as testemunhas e inquire-as, perguntando o que julga 
conveniente; e por fim avalia as provas que ele criou, e pronuncia ou 
não, como entende. Há nisto garantia alguma? 
O juiz não deve ser senão juiz, árbitro imparcial, e não parte. [...]

299
  

 
 

 Porém, no sistema acusatório contemporâneo e evolutivo a que propomos, 

a equidistância do juiz no processo penal não é o suficiente para atingir o 

desiderato. É necessário isonomia material do processo penal, inspirada na 

“paridade de armas”, o que, a nosso ver, deve ocorrer mediante a divisão triádica 

das funções de investigar, acusar e julgar.  

 A essencialidade dessa questão está em evitar que um mesmo órgão 

cumule duas ou mais funções distintas, causando a “contaminação” psicológica 

do exercício da atividade fim. Por isso, como alerta Jesús Manuel Villegas 

Fernández: “O importante não é o órgão, senão a função. Deve-se buscar um 

sistema que garanta a máxima objetividade e imparcialidade”.300 

 Em seguida, o autor demonstra preocupação com o efeito da 

contaminação dos atores do processo quando cumulam funções diversas: 

 

Finalmente, em caso de receio de ‘contaminação’ derivado do exercício 
simultâneo das funções de investigação e de garantir os direitos das 
partes, seria suficiente a divisão das tarefas entre dois corpos, a saber: 
um, responsável pela autorização mais intrusiva dos processos, como 
escutas telefônicas ou buscas domiciliares. Outro, inteiramente dedicado 
à investigação dos fatos criminosos.

301
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 Em nosso ordenamento, a grande confusão entre as atividades triádicas 

ocorre porque o Ministério Público, em alguns casos, seleciona, subjetivamente, 

determinados casos para proceder a investigações diretas em desacordo com a 

interpretação constitucional consentânea. 

 A questão maior está em definir, no modelo acusatório, quem deve realizar 

a inquisição: 1) o delegado de polícia; 2) o promotor investigador; 3) o juiz 

instrutor.  

 Independentemente do modelo legal escolhido por determinado país, se a 

opção a ser adotada for pelo sistema acusatório, entendemos que o agente 

responsável pela investigação deve realizar “unicamente” esta atividade, e não 

(também) as subsequentes, pois, se as fizer, assim agirá de forma contaminada 

pelo convencimento anterior.   

 Basta observar que esse raciocínio já tem sido objeto de preocupação com 

relação à própria figura do juiz. Vale dizer: busca-se, na atualidade, criar a figura 

do juiz de garantias, para decidir as questões que antecedem ao eventual 

processo penal, o qual estará impedido de processar e julgar a ação penal, 

visando evitar a contaminação, inclusive diante de provas ilícitas. Consoante 

Guilherme Madeira Dezem: 

 
 
Questão muito importante refere-se à figura do juiz contaminado. Neste 
caso, o juiz que toma conhecimento da prova ilícita deverá ser afastado 
do processo, não podendo nele proferir decisão. 
Esta medida mostra-se de suma importância, na medida em que o juiz 
que toma conhecimento da prova ilícita não poderá utilizar este 
conhecimento para o julgamento da causa.

302
  

 

 No Brasil, não é em vão que a polícia, denominada “judiciária”, não 

pertence ao Poder Judiciário, mas ao Poder Executivo. Essa estrutura 

constitucional se dá para prevenir a contaminação que haveria do Estado-juiz, na 

medida em que pudesse controlar a atividade policial, no que diz respeito às suas 

investigações. Este contexto traria um envolvimento do magistrado nos trabalhos 

de investigação preliminar e em seu desenvolvimento que, dificilmente, iria deixá-

lo com a isenção necessária a ser um guardião dos direitos fundamentais e um 
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julgador isento. Nessa linha de raciocínio, José Antonio Paganella Boschi 

comenta: 

Pimenta Bueno questionava essa situação sob o argumento de que ‘o 
juiz não deve ser senão juiz, árbitro imparcial, e não parte. Ainda mesmo 
prescindindo dos abusos que essa acumulação facilita, uma tal confusão 
tende por si mesma a desvairar o espírito de julgador. Em verdade, 
quando ele é obrigado a criar em seu próprio espírito as primeiras 
suspeitas de quem seja o autor do crime, em vez de somente apreciar 
as que lhe são apresentadas, essas impressões influirão depois por 
modo perigoso. O amor próprio de sua previdência convidará a que não 
aprecie bem as contradições ou razões opostas, a que faça triunfar sua 
penetração: ele julgará antes de ser tempo de julgar.

303
  

 

 Nessa ordem de ideias, o Projeto de Lei nº8.045/2010, em tramitação na 

Câmara dos Deputados (novo Código de Processo Penal), traz o “juiz de 

garantias”, cuja finalidade é assegurar que este não será o mesmo que, durante a 

instrução, julgará o mérito da pretensão acusatória. 

 Ora, essa mesma inquietude deve ocorrer, tecnicamente, com o agente 

investigador. Admitindo-se a hipótese de atuação do promotor investigador, este 

agente estará, ao final do procedimento preliminar, convencido de seu labor, 

concentrado numa mesma pessoa (ou equipe); a opinio delicti estará formada em 

etapa anterior a que deveria ocorrer, ou seja, após a conclusão das 

investigações. Como mencionado por Boschi, logo acima, o “amor próprio” 

convidará a que não aprecie bem as contradições ou razões opostas: ele julgará 

antes de ser tempo de julgar.  

 Aury Lopes Jr., ao tratar da influência na cumulação de funções pelo 

mesmo agente, o que era comum no sistema inquisitivo, frisa: 

 

Em definitivo, o sistema inquisitório foi desacreditado – principalmente – 
por incidir em um erro psicológico: crer que uma mesma pessoa possa 
exercer funções tão antagônicas como investigar, acusar, defender e 
julgar.

304
 

 

 Por isso, torna-se comum, nos últimos tempos, grupos de investigações do 

Ministério Público, ao realizarem esses trabalhos, apresentarem os resultados à 

imprensa, com demonstrações visuais e tecnológicas, por meio das quais exibem 
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organogramas de como funcionariam a atuação da hipotética organização 

criminosa, com o mais absoluto convencimento do modus operandi. Nestes 

casos, essa atuação, que deveria ter sido da Polícia Judiciária, acaba por 

contaminar o agente acusador, que terá a fase instrutória do processo criminal 

como mera etapa simbólica e desvalorada a trespassar, visto que toda a 

argumentação e contraprova da defesa será ignorada.  

 Em última razão, a atuação investigadora do Ministério Público – 

substituindo-se à polícia judiciária – é violadora da paridade de armas, em total 

afronta à isonomia com a defesa, que, ainda hoje, não tem assegurada a 

“investigação defensiva”, como deveria ocorrer num sistema garantista, situação 

que se agrava ainda mais, pelo desbalanceamento da isonomia processual 

quando o Ministério Público assume a investigação, como parte acusadora 

interessada em selecionar provas.  

 Mas, em teoria, ainda que se admitisse a figura do promotor investigador, 

este, diante de sua natural contaminação, não deveria ser o mesmo que viesse a 

atuar em juízo, durante o processo penal – tal como se propõe para o juiz de 

garantias –, sob pena de flagrante violação da garantia de paridade de armas. 

Trata-se da figura do promotor prevenido, o qual deve encerrar suas atividades 

na fase da investigação, deixando a função de estar em juízo para outro órgão de 

execução do Ministério Público. Nesse sentido, Aury Lopes Jr. e Ricardo 

Jacobsen Gloeckner:  

 

Por fim, chamamos a atenção dos defensores da imparcialidade do MP 
para que, uma vez assumida a investigação preliminar pelo Parquet, 
realizarem uma profunda reflexão sobre o surgimento de uma nova 
figura jurídica: promotor prevenido (ou prevento). 
Pela lógica, se o juiz instrutor é considerado prevenido e, como tal, 
comprometida está sua imparcialidade, e por isso não atua no processo 
penal, o mesmo sucederá com o promotor (que mecanismos de 
proteção ele poderá possuir que o diferenciem do juiz?). Sem dúvida 
que, para os defensores da imparcialidade do MP, a figura do promotor 
investigador leva – obrigatoriamente – à conclusão de que essa mesma 
pessoa que investigou não poderá acusar no processo, pois sua 
imparcialidade está comprometida por toda uma série de atos e 
prejulgamentos que realizou no curso da investigação preliminar. De 
duas uma: ou se repensa a imparcialidade do MP; ou se proíbe que o 
mesmo agente investigue e acuse, porque isso é absolutamente 
incompatível com a defendida imparcialidade sobre a qual está 
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atualmente estruturada a participação processual do Parquet. Em 
síntese, um promotor investiga e outro acusa.

305  
 
 

 E as consequências nefastas dessa postura sobre o modelo acusatório 

refletem-se, ainda mais, no que Geraldo Prado denomina de “juízos paralelos da 

imprensa306”, em total distorção ao que deveria ser o princípio constitucional da 

publicidade. No mesmo trecho citado, invoca Habermas para recordar a trajetória 

liberal do princípio da publicidade, que remonta às revoluções burguesas dos 

séculos XVIII e XIX, na Europa Ocidental, período em que a publicidade visou 

submeter a pessoa ou a questão a julgamento público, de modo que as decisões 

políticas fossem sujeitas à revisão perante a opinião pública.  

 Porém, essa visão, na atualidade, não é a mesma, pois os meios de 

comunicação de massas são comandados por grandes grupos empresariais que 

se preocupam com a competitividade de mercado e que, para tanto, procuram dar 

tratamento jornalístico aos assuntos do processo penal para despertar o interesse 

do público. 

 Disso resulta, sem dúvida, nos prejulgamentos da mídia e da opinião 

pública (ou publicada) com base em apresentações temerárias de grupos de 

investigações, sob a justificativa de que estão garantindo o princípio da 

publicidade. 

 Geraldo Prado ainda observa uma situação incompatível com o  sistema 

acusatório buscado na “paridade de armas”: a compreensão cênica das salas de 

audiências dos fóruns brasileiros307. Diz que, em nenhum outro país, o Ministério 

Público senta-se no lugar destinado ao tribunal, isto é, ao lado do juiz, como é 

comum nas salas de audiências, principalmente da Justiça Federal brasileira, e 

nos plenários de tribunal do júri da Justiça Comum Estadual e Federal, no que 

reside a ideia de que, no Brasil, ainda não ter se completado o processo de 

autonomia do Ministério Público. 

 Na medida em que se propugna por um modelo de sistema acusatório em 

que o juiz deva manter a equidistância das partes e ser o guardião dos direitos 
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fundamentais, a ideia transmitida por essa modelagem de salas de audiências é 

de que existe a conciliação entre o Estado-juiz e o Ministério Público convergidos 

para o mesmo propósito. 

 Por isso, Prado acentua que, sob a ótica de que o Ministério Público e o 

juiz estão aliados no dever de punir, a posição ao lado de ambos é justificada por 

discurso que ressalta a importância da instituição, todavia, deixa abaixo da 

superfície a intenção de controle judicial das funções de persecução, o que torna 

necessário que o Ministério Público ocupe o seu lugar de parte, na sala de 

audiências, mantendo o juiz equidistante também quanto à defesa. 

 Com efeito, o Ministério Público figura no processo penal como ente 

responsável por promover a ação penal, razão por que os elementos informativos 

produzidos pela polícia judiciária lhe são direcionados ao final dos trabalhos 

investigativos.  

 Tratando-se de instituição responsável constitucionalmente por promover a 

ação penal, sua função não é “realizar” a investigação, haja vista que essa função 

constitucional está expressa à polícia judiciária (Constituição Federal, artigo 144). 

Não se deve confundir, à luz do sistema de freios e contrapesos, que o sistema 

de controle feito entre as instituições signifique imposição de uma função pela 

outra. A atividade investigatória é exercida pela polícia judiciária e há o controle 

externo dessa função pelo Ministério Público. A atuação do Ministério Público, ao 

requerer o arquivamento de um inquérito policial, é dirigida ao Estado-juiz, com 

base no mecanismo de checks and balances. 

Esta preocupação de evitar a contaminação dos agentes esteve presente 

na reforma legislativa do direito inglês – que adota o sistema adversário –, pois, 

antes, a polícia promovia a investigação e, posteriormente, dava continuidade na 

ação penal308. A propósito, Carmen Cuadrado Salinas: 

 

Como já tive ocasião de comentar neste trabalho, na Inglaterra, a 
investigação de infrações penais foi controlada e dirigida pela Polícia até 
2004. A criação, no final dos anos 80, do Ministério Público não 
modificou ou alterou os poderes e controle do corpo policial nesta área, 
senão que se criou um órgão de acusação pública, a fim de pôr fim à 
função acusadora da polícia, permitindo-se, assim, que a decisão de 
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sustentar uma acusação recaia sobre um órgão imparcial e 
independente de quem tenha investigado o crime

309
. 

 
 

 Conforme se verifica, a finalidade da reforma foi evitar que o mesmo órgão 

investigasse e, posteriormente, demandasse em juízo. A diferença é que na 

Inglaterra a polícia fazia ambas as atividades, enquanto, entre nós, as funções 

têm sido reclamadas pelo Ministério Público. 

 Resta evidente que, no modelo acusatório, a inteireza dos axiomas 

garantistas só podem ser exercitados a partir da tríade de atuação dos agentes 

estatais. A acumulação de funções do “promotor investigador” atenta contra as 

vicissitudes naturais do ser humano de praticar diversas tarefas interligadas de 

forma objetiva e isenta, o que se faz imprescindível no ideal de investigação 

preliminar democrática almejada.  

 O membro do Ministério Público deve gozar da isenção necessária para 

atuar no processo criminal, ainda que, pelo princípio da unidade, a instituição 

figure formalmente na relação jurídico-processual. O artigo 258 do Código de 

Processo Penal prescreve que os órgãos do Ministério Público terão aplicáveis as 

normas relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. 

 É da essência da investigação criminal preliminar que sua produção ocorra 

por órgão independente, isento e completamente desvinculado das fases 

seguintes do processo, a fim de evitar a contaminação que as etapas posteriores 

da persecução causariam. Neste viés, as investigações diretas promovidas pelo 

Ministério Público (promotor investigador) – com o propósito de sustentar que o 

sistema acusatório moderno só deve caminhar para um mecanismo de 

investigação preliminar com atores independentes –, viola flagrantemente o 

sistema garantista, por desnivelamento do princípio da paridade de armas.  

 Em outras palavras, o “promotor investigador” acaba por violar o sistema 

acusatório, na medida em que afronta o devido processo legal, porque a ação 

penal é deflagrada por órgão estatal contaminado por etapa anterior afeta à 
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investigação de outra agência, até mesmo pela própria balbúrdia que a 

cumulação dessas tarefas ocasiona, conforme alerta Sérgio Pitombo: 

 

No sistema de direito processual penal, o Procurador da República e o 
Promotor de Justiça não se consideram Autoridade. Não podem eles 
presidir auto de prisão em flagrante delito; nem usar o instituto da voz de 
prisão. Não se admite que, em certos casos, concedam fiança. Não se 
aceita que solicitem ao Poder Judiciário, para si, autorização ou 
cumpram, de modo direto, mandado judicial de busca e de apreensão. 
Não guardam poder de ordenar a restituição, quando cabível, de coisa 
apreendida. Muito menos pretender a infiltração de agentes seus, em 
tarefas de investigação. Autoridade, na fase extrajudicial da persecução 
penal, denominada procedimental, ou de inquérito policial é quem pode 
exercer, por inteiro, as funções de polícia judiciária, tal como marcadas 
na Lei Maior. Precisa o Ministério Público, por isso, no correr do 
pretendido procedimento investigatório e instrutório, que instaurou, 
requisitar o concurso da polícia judiciária, federal ou estadual. O 
procedimento, assim, torna-se híbrido, causando tumulto na justiça 
criminal.

310  
 

 Difícil admitir imparcialidade na cumulação de funções, quando o órgão 

investigador que conduziu este trabalho inicial selecionou o que reputava 

importante para corporificar as evidências de um suposto crime, e pode ter 

desconsiderado aquilo que não interessava – “seletividade na coleta de provas”. 

Além disso, em fase judicializada, é o mesmo órgão estatal que promove a ação 

penal (caso em que poderá fazer a produção orientada de provas). É evidente o 

desnivelamento da paridade de armas. Não há dúvidas de que o processo penal 

produzido dessa maneira tem um flagrante viés autoritário. Aury Lopes Jr. e 

Ricardo Jacobsen Gloeckner acrescentam: 

 

[...] Como ser humano, é facilmente suscetível de sofrer a paixão pelo 
poder, pela investigação e, principalmente, pela posição acusadora no 
processo penal. A argumentação teórica não é suficiente para explicar 
esse fenômeno, porque a alma do ser humano é frágil, muito mais frágil 
que supõe a construção técnica artificial. 
A prática demonstra que o promotor não é mais que um órgão acusador 
e, como tal, uma parte parcial que não vê mais que uma direção. Por 
sua própria índole, está inclinado a acumular exclusivamente provas 
contrárias ao imputado. Não contribui em nada a construção de uma 
parte polivalente no processo penal, pois, sob o manto protetor da 
imparcialidade, o que se faz é atribuir a cada dia mais poderes para uma 
das partes, ao mesmo tempo que se dá maior credibilidade à sua 
atuação

311
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 No voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso, do Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº593.727, cita elucidativo voto 

daquela Corte, de 26-5-1971, do Ministro Amaral Santos:  

 

Mas entre a investigação e a denúncia vai a formulação de um juízo de 
valor: a estimação da investigação. Por outras palavras, na denúncia há 
o resultado de um juízo sobre a investigação. Esta é um opus, um 
processo de natureza administrativa, desprovido de elementos (fatos e 
provas) para oferecer à apreciação de quem vai formular o juízo. Da 
investigação o mais que se pode concluir é que o órgão encarregado 
dela, relatando-a, a ofereça ao órgão incumbido do poder de 
representação judicial. Este, independente e autônomo, segundo seu 
próprio juízo, encontrará ou não na investigação elementos fáticos e 
probatórios suficientes para a formulação e oferecimento da denúncia. 
Há, pois, um autor da investigação e um destinatário da investigação, 
que em razão mesmo de suas atribuições não podem se unipessoalizar.  
Permitir que o autor da investigação, isto é, seu dirigente, orientador ou 
executor, ele próprio, aprecie os seus resultados e lhe confira idoneidade 
bastante para, com fundamento nela, propor a ação penal, corresponde 
a entregar à mesma pessoa o poder de ajuizar dos seus próprios atos, o 
que repugna à consciência jurídica 
[...] 
Em suma, no sistema brasileiro, em que o Ministério Público oferecerá a 
denúncia quando encontrar elementos suficientes para ela, podendo até 
mesmo recusar-se a denunciar por não encontrá-los, existe veemente a 
incompatibilidade jurídica entre o autor da investigação e o órgão estatal 
titular do direito de ação penal 
[...] 
O promotor é parte, mas não parte para apreciar suas próprias 
investigações. 

 

 É necessário alcançar concretude no princípio da isonomia processual. No 

processo penal buscado para a atualidade, deve-se resguardar a efetividade da 

paridade de armas, inclusive por meio da investigação preliminar defensiva. Não 

há mais que se entender que uma investigação possa iniciar com uma das partes 

– promotor investigador – presidindo a coleta de elementos informativos de seu 

interesse, sem acompanhamento do investigado e de seu defensor, a causar, 

fatalmente, prejuízos irreparáveis à fase processual. Sob essa ótica, Marco 

Antonio Marques da Silva: 

 
Se a intervenção da Defesa é cerceada no inquérito policial, porque 
seria correto, em descompasso com a ordem constitucional, violando 
princípio da paridade de tratamento das partes, proporcionar ao 
Ministério Público (órgão que despontará para a acusação, no caso de 
eventual ação penal), a presidência da investigação policial, 
ocasionando um desiquilíbrio desproporcional na relação processual que 
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está por vir e que, nem mesmo o órgão jurisdicional, por mais imparcial 
que seja, poderá sanar.

312
 

 

 Por consequência, é correto afirmar que a investigação criminal preliminar 

deve ser realizada por órgão independente, isento e descomprometido com as 

fases seguintes da persecução, a fim de evitar a contaminação causada pela 

cumulação de funções distintas, de modo que, assim agindo, o material produzido 

na investigação preliminar (elementos informativos) seja entregue, em igualdade 

de condições – paridade de armas –, à acusação e à defesa, para aprimoramento 

durante a fase judicial.  

 Este é o verdadeiro sistema acusatório a partir de uma proposta tríade que 

aqui preconizamos. 
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7  CONCLUSÃO  
 

 Procurou-se abordar a noção de sistemas, a fim de prevenir equívocos que 

podem acontecer entre operadores do direito, quando realizam comparações 

exemplificativas de modelos processuais de países diversos para argumentar que 

um seja mais profícuo que outro, quando, a rigor, os sistemas jurídicos são 

completamente diversos.  

 É preciso não perder de vista a conceituação de sistemas, até mesmo para 

evitar comparações indevidas de sistemas jurídicos diversos, entre países 

distintos, para o que é relevante destacar que as normas formam um sistema 

descritivo de proposições normativas, de modo que haverá sempre uma unidade 

que parte da proposição normativa originária. Deve haver interligação (conexão) 

nas proposições pelo fundamento de validade, de tal arte que todas devem 

enfeixar-se na proposição fundamental. Ao assim concluir-se, estar-se-á diante de 

um sistema uniforme. É o que se propõe para o sistema acusatório tratado nesta 

pesquisa. 

 Ao enfeixar-se o conceito de sistema para o mundo do direito, sinalizou-se 

que as normas jurídicas não subsistem por si, mas estão organizadas de forma 

sistêmica e hierarquizadas, pelo que o fundamento de validade de cada qual 

sempre haverá de ser a norma superior, a formar a unidade de toda a estrutura.  

 O sistema constitucional brasileiro consubstancia-se no 

“constitucionalismo”, como movimento que sustenta a limitação do poder estatal, 

a fim de prevenir abusos. Por sua vez, o processo penal, na atualidade, é 

resguardado pelos direitos e garantias fundamentais, inclusive, numa visão 

globalizada de direitos humanos; portanto, muito mais profunda.  

 A Constituição não configura, apenas, a expressão de um “ser”, mas, de 

um “dever ser”; espelha normas de potencial interpretação progressiva; significa, 

portanto, mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência. 

 Segue-se que o caminho para o processo penal constitucional brasileiro é 

a busca de entendimento do sistema jurídico “aberto” e voltado à intepretação e à 

aplicação da norma à luz das regras e princípios, diante dos casos difíceis. Em 

última razão, a solução encontrada pelo Poder Judiciário deve ser esposada em 



227 

 

decisões suficientemente fundamentadas, a permitir a total compreensão não só 

das partes, mas de toda a coletividade, ante o princípio da publicidade. 

 Dentro de uma modelagem de Estado Democrático de Direito, a teoria 

garantista é a que mais atende aos valores constitucionais que devem ser 

respeitados pelo processo penal brasileiro. A importância de tratar brevemente do 

“garantismo”, na perspectiva do sistema acusatório penal, repousa na pertinência 

direta de examinar um sistema de investigação criminal eficiente e que atenda 

aos anseios da população (justificativa externa do direito penal), a exigir do Poder 

Público a elucidação da materialidade e da autoria dos delitos, mas que também 

possa preservar as garantias inarredáveis ditadas pela Constituição da República.  

 O valor axiomático do “garantismo”, notadamente neste trabalho, põe-se 

em incutir uma meta, ou, ao menos, se aproximar desse ideal. O estado de 

tensão permanente entre (I) o interesse público na investigação criminal e (II) o 

status libertatis do investigado otimiza a teoria do “garantismo” a apresentar 

propostas que harmonizem eventuais colisões de direitos ao longo da persecução 

criminal. 

 O juiz do modelo acusatório proposto não deve imiscuir-se no 

procedimento de investigação preliminar, requisitando abertura de investigações, 

valorando o material produzido durante este período, determinando diligências ou 

interferindo na atuação do Ministério Público. Deve ser imanente ao juiz do 

sistema acusatório seu distanciamento das investigações e, notadamente, da 

produção de elementos informativos que irão abastecer o titular da ação penal de 

subsídios para a formação da opinio delicti. Da mesma forma, é de total 

descabimento, nos dias atuais, a invocação do poder geral de cautela, 

comumente invocado no processo civil, para justificar algumas medidas ex officio 

no processo penal.  

 Sucede que a tensão permanente entre o status libertatis e o interesse na 

investigação criminal não se coaduna com o juiz ativista na produção de 

elementos informativos, visto que sua função é de órgão julgador e, em última 

razão, de assegurador da preservação dos direitos fundamentais do investigado e 

do acusado. Por essa razão, a Constituição Federal contempla de outras funções 

igualmente relevantes a polícia judiciária e o Ministério Público. 



228 

 

 Nesta concepção do sistema acusatório proposto, fora assinalado que, de 

uma forma geral, existem três formas básicas de investigações preliminares: a) de 

polícia judiciária; b) do promotor investigador; c) do juiz de instrução. O sistema 

brasileiro adotou o modelo de investigação a cargo da polícia judiciária, por força 

do artigo 144, §1º e §4º, da Constituição Federal.   

 Em realidade, o inquérito policial não é imprescindível para deflagrar a 

ação penal quando os elementos informativos puderem estar contidos em outros 

procedimentos de forma satisfatória. Mas, isso não significa concluir que outras 

instituições também podem fazer investigações criminais. O importante a frisar é 

que essas evidências criminais, quando surgem, decorrem de maneira “fortuita”, a 

partir de sindicâncias, procedimentos administrativos disciplinares, contenciosos 

tributários etc. É dizer: havendo necessidade de apuração criminal, o inquérito 

policial é o instrumento estabelecido pela Constituição Federal e pelo Código de 

Processo Penal para esta finalidade. 

 Por isso, a Constituição Federal expressa incompatibilidade sistêmica da 

investigação direta desenvolvida pelo Ministério Público – à luz do arquétipo 

garantista do sistema acusatório –, visto que sua função nuclear, na seara 

criminal, é promover a ação penal, para o que o texto constitucional conferiu-lhe, 

expressamente, o poder de requisitar diligências investigatórias e inquéritos 

policiais, mas não lhe atribuiu funções investigativas diretas (Constituição Federal, 

artigo 129), pois tal função ficou textualmente reservada à polícia judiciária, a 

quem compete a investigação criminal, conforme o artigo 144 da Carta Magna.   

 Demonstramos, inclusive, que o debate sobre a investigação criminal a 

cargo do Ministério Público foi pauta aberta dos trabalhos da Constituinte de 

1987-1988, porém, após longas reuniões, debates e votações, a Constituição de 

1988 foi promulgada com a afirmação de que a investigação criminal deveria ser 

realizada pela polícia judiciária, cabendo ao Ministério Público a exclusividade da 

ação penal, o controle externo da atividade policial e a possibilidade de requisitar 

diligências investigatórias e inquéritos policiais.  

 No plano teórico, esta pesquisa expõe que o arcabouço constitucional 

brasileiro foi adequado, contemplando a figura de uma polícia judiciária, cuja 

finalidade é apurar infrações penais, sob o controle externo do Ministério Público, 

que, por sua vez, deve arquivar a investigação ou promover a ação penal perante 
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o Poder Judiciário, tudo num mecanismo de freios e contrapesos entre Polícia 

Judiciária – Ministério Público – Poder Judiciário.  

 É que, dentro da visão do sistema acusatório, baseado na paridade de 

armas, a investigação preliminar não é encarada como um conjunto de elementos 

informativos produzidos “por” e “para” o promotor investigador, tanto que pode 

servir para consubstanciar eventuais medidas cautelares que haverão de atingir o 

status libertatis do investigado, assim como para dar suporte à futura ação penal 

que atinja o imputado.  

 Sob este enfoque, entendemos que a construção do sistema acusatório de 

persecução criminal estruturou-se, até os dias atuais, no âmbito das atividades de 

acusar e de julgar. Buscamos demonstrar que, na evolução do Estado 

Democrático de Direito, o sistema processual penal que adote o modelo 

acusatório não mais se satisfaz com esse binômio, pois é preciso acrescentar a 

atividade de investigar.  

 Esta assertiva baseia-se na cientificidade do sistema, arredando-se de 

argumentações pragmáticas, as quais, no mais das vezes, têm como pano de 

fundo a defesa orgânica de instituições e de seus membros, no que o ineditismo 

pretendido está em proceder à análise técnico-jurídica do sistema investigativo 

criminal brasileiro.  

 No sistema acusatório contemporâneo, especialmente o seguido pelo 

modelo brasileiro, não basta mais entender-se que o modelo ideal estará atingido 

com a equidistância do juiz na produção da prova, mas de modo a pensar no 

modelo de processo penal que implemente a “investigação preliminar defensiva” e 

que, sobretudo, mantenha a investigação a cargo de instituição independente, 

isenta e descomprometida com as etapas seguintes da persecução, o que se 

incompatibiliza com a pretendida investigação direta pelo Ministério Público 

(promotor investigador), porque parte ativa no processo penal. 

 Com efeito, o entendimento defendido neste trabalho, como aquele que 

mais se afeiçoa ao modelo acusatório, por desdobramento do sistema garantista, 

é aquele em que o agente investigador não se confunde com o agente acusador, 

a fim de evitar a “contaminação” dos atores e das agências da persecução. Não é 

sem razão que a Constituição Federal previu que o Ministério Público exerceria o 

controle externo da polícia judiciária.  
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 E essa deve ser a perspectiva, o horizonte para o novo sistema acusatório 

a ser adotado no século XXI. Um modelo no qual a atividade de investigar 

também seja distinta daquela de acusar e de julgar.  

 O sistema de controle pela Teoria dos Freios e Contrapesos também se 

enquadra nesse modelo de investigação criminal preliminar. 

 Se essa concepção não for mudada, continuaremos a sustentar que ainda 

vigora na ordem jurídica pátria, não o “sistema acusatório”, mas, sim, o esdrúxulo 

“sistema misto”, sob o equivocado argumento de que ainda estão presentes os 

influxos do processo inquisitório impregnados na legislação e na aplicação 

concreta da lei pelos juízes.  

 O modelo acusatório, numa visão atual, é aquele afeiçoado ao projeto 

garantista de preservação de direitos fundamentais a partir do início das 

investigações, sobretudo, com a presença de um juiz equidistante e que não se 

imiscua na produção da prova. Diga-se o mesmo em relação à realização da 

investigação pela polícia judiciária, isenta, independente e desinteressada pelas 

etapas seguintes da persecução, afastando-se o promotor investigador, o qual, 

parte interessada no êxito do processo, causa desbalanceamento na isonomia 

referente à coleta de provas, ferindo o princípio da paridade de armas.  

 Entendemos não haver por que se falar (mais) que o Brasil adota o sistema 

misto apenas porque o procedimento investigatório criminal preliminar é 

consubstanciado no inquérito policial. Não temos atividade comparada às 

características inquisitórias de outrora quando todos os direitos do investigado 

eram desprezados e este era considerado um mero objeto de investigação e 

inimigo do Estado. Trata-se de elemento sem importância diante dos verdadeiros 

critérios que, a nosso sentir, caracterizam o sistema acusatório: (I) publicidade da 

investigação como regra, (II) contraditório dentro do possível, (III) distanciamento 

do juiz na produção dos elementos informativos e, dentro dessa nova proposta, 

(IV) distinção entre o agente investigador e o agente acusador para produção de 

elementos informativos. 

 A proposta tríade de sistema acusatório está diretamente relacionada à 

produção dos elementos informativos desde a fase da investigação preliminar. A 

atividade probatória não se circunscreve ao entranhamento de provas nos autos 

de processo criminal, mas diz com a exata definição da subsunção dos fatos ao 
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tipo penal, a partir de um mínimo de interpretação que deve sofrer o filtro da 

reconstrução dos fatos passados por meio da qualidade dos elementos trazidos 

ao juiz. Daí por que tanto se fala, na atualidade, na cadeia de custódia, que 

consiste no processo de documentar a história cronológica da evidência, com o 

objetivo de assegurar que possa haver o rastreamento dos meios de prova e de 

quem teve acesso ou realizou seu manuseio.   

 A interpretação que se extrai da estrutura constitucional é de que o 

processo penal brasileiro se iniciaria com a investigação criminal produzida pela 

polícia judiciária (artigo 144). Por meio do profícuo mecanismo de freios e 

contrapesos, o Ministério Público teria o controle externo dessa atividade (o que 

já é feito de acordo com o Código de Processo Penal, na medida em que a 

instituição pode requisitar outras diligências no inquérito policial e concordar com 

as dilações de prazo para a conclusão do procedimento investigatório).  

 Em nosso ordenamento, a grande confusão entre as atividades triádicas 

ainda ocorre porque o Ministério Público, em alguns casos, tem escolhido 

determinados casos para proceder a investigações diretas, em desacordo com a 

interpretação constitucional consentânea. 

 Independentemente do modelo legal escolhido por determinado país, se a 

opção a ser adotada for pelo sistema acusatório, o agente responsável pela 

investigação deve realizar “unicamente” esta atividade, e não (também) as 

subsequentes, pois, se as fizer, assim agirá de forma contaminada pelo 

convencimento anterior.   

 No entanto, se a realidade brasileira admitir trazer o Ministério Público – 

que é parte ativa no processo penal – para atuar em fase anterior ao processo, 

qual seja, a investigação preliminar, o sistema acusatório (imbuído de garantias 

constitucionais do acusado) impõe as devidas adaptações legislativas para 

aplicarmos o modelo de investigação criminal defensiva (ou “contraditório 

mínimo”), de modo que o investigado, e seu defensor, passem a ser intimados de 

todos os atos da investigação e que também possam coligir elementos de 

informação, tudo com vistas a assegurar a paridade de armas.  

 Além disso, ao se admitir o promotor investigador, porque contaminado 

para atuar em juízo, visto que prevenido, desigualando a paridade de armas, 

deve ser substituído por outro órgão de execução do Ministério Público.  
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 Se queremos evoluir e cimentar a dogmática-teórica do processo penal 

contemporâneo mediante a compatibilização entre a atuação efetiva do jus 

puniendi do Estado, por meio da persecução criminal, e a sua conformação com 

um modelo constitucional respeitador de direitos e garantias fundamentais, 

nomeadamente da cláusula constitucional do devido processo legal, deve haver 

um controle constitucional institucionalizado, evitando a contaminação dos atores 

do processo, o que se sucede quando cumulam partes dos poderes estatais. 

 A proposta tríade do sistema acusatório brasileiro, portanto, se enquadra 

nessa perspectiva, nesse horizonte. Um modelo no qual haja interindependência 

das funções de investigar, de acusar e de julgar.   
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ANEXO ÚNICO 

 

PARECER DA LAVRA DO CONSTITUCIONALISTA JOSÉ AFONSO DA SILVA 

 
Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar e/ou presidir 
investigação criminal, diretamente?  
Parecer 
 

I. Preliminares 

 

 
1. Antes de discutir o mérito da consulta cumpre fazer alguns esclarecimentos preliminares.  

 

2. A primeira delas é que, aqui, não se levará em conta as questões de conveniência ou de 

oportunidade de se conferir ao Ministério Público poderes investigatórios na esfera penal. Isso 

pode ser uma discussão de lege ferenda, não de lege lata, porque a Constituição já dá a solução. 

Por isso, também não é pertinente discutir aqui o bom ou o mau funcionamento do sistema 

adotado. Sem as generalizações indevidas, injustas e injustificadas, pode-se reconhecer 

procedência às críticas relativas à ineficiência e a morosidade das investigações, assim como não 

é destituído de verdade o argumento do Ministério Público de que “Não é raro ver-se policiais que 

são responsáveis pela prevenção e repressão da criminalidade envolvendo-se com o crime 

organizado e na prática de atos de corrupção com o objetivo de impedir a investigação de delitos, 

bem como cometendo atos de violência (p. ex.: tortura) ou abuso de poder”.  

 

Esse envolvimento não é apenas da polícia. Uma das características do crime organizado está no 

envolvimento de autoridades públicas como um dos modos de sua ação e de sua impunidade. Não 

falta quem diga que o fato de a polícia estar na linha de frente da investigação criminal contribui 

para a contaminação de alguns de seus elementos, e não é garantido que, se o Ministério Público 

assumisse tal condição, ficaria imune aos mesmos riscos.  

 

Sobre esses aspectos, vale a pena transcrever a seguinte passagem de parecer que o ilustre 

constitucionalista Luís Roberto Barroso ofereceu ao Secretário Especial dos Direitos Humanos, 

Ministro Nilmário Miranda: 

 

“Sem a pretensão de uma elaboração sociológica mais sofisticada, e muito menos de empreender 
qualquer juízo moral, impõe-se aqui uma reflexão relevante. No sistema brasileiro, é a Polícia que 
atua na linha de fronteira entre a sociedade organizada e a criminalidade, precisamente em razão 
de sua função de investigar e instaurar inquéritos criminais. Por estar à frente das operações dessa 
natureza, são os seus agentes os mais sujeitos a protagonizarem situações de violência e a 
sofrerem o contágio do crime, pela cooptação ou pela corrupção. O registro é feito aqui, porque 
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necessário, sem incidir, todavia, no equívoco grave da generalização ou da atribuição abstrata de 
culpas coletivas. 
“Pois bem: não se deve ter a ilusão de que o desempenho, pelo Ministério Público, do papel que 
hoje cabe à Polícia, manteria o Parquet imune aos mesmos riscos de arbitrariedade, abusos, 
violência e contágio”.  
 

A esse propósito, não é demais recordar o exemplo italiano. O Ministério Público brasileiro ficou 

muito entusiasmado com a atuação dos Procuradores italianos na chamada operação “mãos 

limpas”, que teve inequívoco sucesso no combate aos crimes mafiosos. Como se sabe, na Itália 

vigorava até 1989 o juizado de instrução, quando foi suprimido, e os poderes de inquérito e de 

investigação concentraram-se nas mãos do Ministério Público.  

 

Essa transformação proveio da legislação anti-máfia e teve impacto imediato, mas não tardou a 

surgirem os abusos de poder. O Procurador Di Pietro, o mais destacado membro do Ministério 

Público de então, teve que renunciar ao cargo em conseqüência das denúncias de desvio de 

poder; assim também se deu com Procuradores na Sicília. Então, a suposição do parecer do Prof. 

Luís Roberto Barroso é algo que a experiência já provou. 

O Ministério Público no Brasil é hoje uma Instituição da mais alta consideração pública por sua 

atuação ética e sua eficiência que é preciso conservar e defender. E um dos modos eficazes dessa 

defesa consiste em mantê-lo dentro dos estritos contornos de suas funções institucionais que não 

inclui a função investigatória direta. 

3. Enfim, seja como for, o certo é que o eventual mau funcionamento do sistema de investigação 

criminal pela polícia judiciária, como qualquer outro defeito ou deficiência que se possa verificar, 

não tem a força de transferir para outra instituição sua competência constitucionalmente 

estabelecida, nem autoriza que outra instituição o assuma, mesmo subsidiariamente. 

 

II. A competência para a investigação criminal 

 

4. O signatário deste parecer, enquanto assessor na Constituinte, apoiou e, nos limites de suas 

possibilidades, ajudou na formulação das normas que deram ao Ministério Público a posição de 

destaque como instituição constitucional permanente e autônoma.  

 

Conheci do assunto desde o primeiro Anteprojeto da Subcomissão da Organização do Poder 

Judiciário e Ministério Público, cujo relator foi o Deputado Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, 

oriundo da instituição, que se inspirou na organização da instituição no Anteprojeto da Comissão 

de Estudos Constitucionais (Afonso Arinos), de que foi relator o então Procurador-Geral da 

República e hoje Ministro Sepúlveda Pertence, que mereceu o meu apoio no plenário daquela 

Comissão. Na elaboração desse Anteprojeto, na Constituinte, não estiveram ausentes as 

Associações de Ministério Público, especialmente a Associação do Ministério Público de São 
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Paulo, que se manteve sempre presente na defesa da instituição durante a elaboração 

constitucional. Pois bem, o texto desse Anteprojeto (arts. 43 a 46), aprovado pela Subcomissão em 

25 de maio de 1987, já continha, em essência, tudo que veio a ser contemplado na Constituição, 

no qual não há uma palavra que atribua ao Ministério Público a função investigatória direta. Lá 

estava, como função privativa, “promover a ação penal pública” e “promover inquérito para instruir 

ação civil pública”, como estava também, sem exclusividade (art. I, “a” e “b”), “o poder de requisitar 

atos investigatórios criminais, podendo efetuar correição na Polícia Judiciária, sem prejuízo da 

permanente correção judicial” (art. 45, II, “e”); essa correição foi convertida, depois, em controle 

externo da atividade policial.  

 

Ora, se o Ministério Público estava interessado na investigação criminal direta seria de esperar que 

constasse desse Anteprojeto algo nesse sentido, já que o relator era um Constituinte afinado com 

a instituição. As únicas disposições aproximadas a isso vieram no Anteprojeto da Comissão da 

Organização dos Poderes e Sistema de Governo (junho de 1987), de que foi relator o Constituinte 

Egídio Ferreira Lima. O art. 137, inc. V, incluía entre as funções institucionais do Ministério Público, 

além da competência para ‘requisitar atos investigatórios’, também exercer a supervisão da 

investigação criminal”, assim como a faculdade de ‘promover ou requisitar a autoridade competente 

a instauração de inquéritos necessários às ações públicas que lhe incumbem, podendo avocá-los 

para suprir omissões.  

 

Isso se manteve no Projeto de Constituição (Comissão de Sistematização, julho de 1987, art. 233, 

§ 3º). Já no Primeiro Substitutivo do Relator Bernardo Cabral (Comissão de Sistematização, agosto 

de 1987), essas normas sofreram alguma transformação importante, excluindo-se a possibilidade 

de “promover a instauração de inquéritos necessários às ações públicas”, bem como se eliminou a 

possibilidade de “avocá-los para suprir omissões”. Ou seja, suprimiu aquilo que o Ministério Público 

hoje ainda pretende: o poder de investigação subsidiário. O texto ficou com o seguinte teor: 

 

“Art. 180. São funções institucionais do Ministério Público, na área de atuação de cada um dos 

seus órgãos: 

 

“VI – requisitar a instauração de inquérito policial, determinar diligências investigatórias, podendo 

supervisionar a investigação criminal e promover inquérito civil”.  

 

Note-se que, no Segundo Substitutivo do Relator Bernardo Cabral (Comissão de Sistematização, 

setembro de 1987), nova transformação sofreu essa competência. Nele, já não consta a faculdade 

de “supervisionar a investigação criminal”, e “promover inquérito civil” foi para outro dispositivo, 

conectado com “ação civil pública” (art. 151, III: “promover inquérito civil e a ação civil“), o que tem 

relevo para a interpretação da norma. Demais, a função de “requisitar a instauração de inquérito 
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policial” e “determinar diligências investigatórias” já não é direta, mas indireta e não imperativa, 

como se vê da leitura do § 40 do art. 151: 

 

“Serão sempre fundamentadas as promoções e as cotas dos membros do Ministério Público, 

inclusive para requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial”.  

 

E assim foi aprovado na Comissão de Sistematização, integrando o Projeto de Constituição “A” 

(novembro de 1987), a ser submetido ao Plenário, em primeiro turno. Surgiu, então, o Projeto 

Substitutivo do Centrão, que sugeriu diversas reduções nas funções institucionais do Ministério 

Público, mas não foram aceitas.  

 

O texto aprovado decorreu de um acordo das lideranças, conseqüente da fusão de diversas 

emendas, a de n. ZPOOI2-0 do Constituinte Alexandre Costa, dando nova redação àquele §4º do 

art. 151 (supra), restabeleceu a competência direta para requisitar diligência investigatória e a 

instauração de inquérito policial, mas nenhuma proposta no sentido de dar ao Ministério Público 

função investigatória direta. O Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, defensor intransigente das 

prerrogativas da instituição, sustentou, na tribuna, o acordo, mostrando que “a instituição do 

Ministério Público foi delineada na Subcomissão do Poder Judiciário [de que ele foi relator, diga-se, 

de passagem] com o objetivo claro de criá-la forte, autônoma, independente do Executivo.  

 

O que se quer é um fiscal da lei com plenos poderes para exercer a ação penal, inclusive contra 

aquele que o nomeia, contra o Presidente da República (…)  Além dessa autonomia, um segundo 

aspecto básico da construção do Ministério Público foi aprovado na Subcomissão. 

Consiste em conferir à instituição atribuições maiores do que simplesmente a de perseguir os 

criminosos: estamos dando-lhe também atribuição de defender a sociedade como um todo. 

Defender quem não tem quem o defenda”. Quem é hoje que não tem quem o defenda: O índio. a 

natureza, o consumidor. “Por isso, todo um elenco de competências foi atribuído ao novo órgão 

Ministério Público, no âmbito da perseguição do ilícito civil”. Não há uma palavra em favor da 

possibilidade do Ministério Público proceder a investigação direta.  

 

As regras constantes do acordo vieram a integrar o Projeto de Constituição “B” (junho de 1988), 

submetido ao Plenário, em segundo turno, sendo assim aprovado, constituindo o Projeto de 

Constituição “C” (setembro de 1988), destinado à redação final, mantido tal qual no Projeto de 

Constituição “D” (20.9.1988), com a transposição do conteúdo do §4º do então art. 158 para o inc. 

VIII do mesmo artigo. Assim, com outros ajustes de redação, os arts. 156 a 159 do Projeto 

aprovado em primeiro turno vieram a constituir os arts. 127 a 130 da Constituição. 
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5. Essas observações históricas sobre a formação constitucional da instituição não pretendem 

perquirir a intenção do legislador constituinte para dela extrair o sentido das normas. Não, esse 

originalismo não se compadece com os processos modernos de interpretação constitucional. O 

que vale não é a intenção do legislador, mas a intencionalidade das normas constitucionais, o que 

significa que o sentido de cada norma ou de cada conjunto de normas se extrai do plexo de valores 

que foram incorporados na Constituição. Essa incorporação se deu por ação dos Constituintes, 

não pela intenção de cada um, mas pela conjugação da vontade constituinte, não da vontade 

psicologicamente identificada, mas pela vontade culturalmente constituída, porque vontades que 

agiam em função de valores, por isso mesmo acolhendo uns e recusando outros. Por isso é que a 

Constituição é um sistema de valores. Por isso também é que processos de formação 

constitucional tem interesse, não para a interpretação das normas acolhidas, mas para conhecer 

os valores que não foram acolhidos, que foram rejeitados, e que, por essa razão mesma, não 

podem ser invocados para a composição de direitos, menos ainda de competências, tanto mais 

quando a competência pretendida tenha sido outorgada a outro órgão ou instituição como é o 

caso, já que a Constituição conferiu à polícia civil estadual e federal a função de polícia judiciária e 

a de apuração das infrações penais (art. 144, parágrafo 1º e 4º). 

 

6. Percorram-se os incisos em que o art. 129 define as funções institucionais do Ministério Público 

e lá não se encontra nada que autorize os membros da instituição a proceder a investigação 

criminal diretamente. O que havia sobre isso foi rejeitado, como ficou demonstrado na construção 

da instituição durante o processo constituinte e não há como restabelecer por via de interpretação 

o que foi rejeitado. Se a Constituição tivesse silenciado sobre o tema, ainda se poderia discutir 

sobre a possibilidade de se ser a matéria conferida ao Ministério Público, por via de lei, como se 

fez na Itália, onde se retirou o poder investigatório do juiz de instrução, passando, por lei, para os 

Procuradores da República que funcionam junto dos Tribunais. Mesmo assim o Ministério Público 

na Itália não tem esse poder autonomamente, porque a polícia judiciária não depende dele 

integralmente, mas da autoridade judiciária (Constituição italiana, art. 109), pois a Constituição 

italiana só tem um dispositivo sobre o Ministério Público para impor-lhe o dever de exercer a ação 

penal (art. 112). A Constituição portuguesa tem dois artigos sobre o Ministério Público, mas não 

dispõe sobre sua competência, deixando para a lei (arts. 221 e 222), por isso a lei pôde integrar a 

polícia judiciária na organização do Ministério Público com competência exclusiva para a instrução 

preparatória das infrações penais 2. Na Espanha, não é ao Ministério Público que cabe a função 

investigatória, só por si diretamente. Lá a função de averiguação dos delitos cabe à polícia 

judiciária que, no entanto, no exercício dessa função, depende do juiz, dos Tribunais e também do 

Ministério Público (Constituição, art. 126). Na Colômbia, sim, a Constituição dá competência direta 

à Procuradoria Geral da Nação (Fiscalía General de la Nación) para investigar os delitos e acusar 

os presumidos infratores ante os juízos e tribunais competentes (art. 250). 
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7. Essas indicações do direito estrangeiro só têm a utilidade de mostrar que o regime da matéria 

no Brasil é próprio, peculiar e único, porque define os campos de atuação do Ministério Público e 

da Polícia Judiciária com precisão, e sem dependência recíproca, de sorte que a invocação de 

doutrina estrangeira sobre o assunto não traz a menor contribuição ao seu esclarecimento. Nem é 

necessário recorrer a grandes indagações doutrinárias, diante do que está estabelecido nas 

normas constitucionais. 

 

III. A doutrina dos poderes implícitos 

 

8. No material que me foi apresentado para a elaboração deste parecer consta que o Ministério 

Público argumenta que, ainda que se entenda que a Constituição não lhe tenha conferido 

expressamente os poderes investigatórios, na esfera penal, é de ser aplicada a doutrina dos 

poderes implícitos, pois se a Constituição lhe assegura a competência privativa para promover a 

ação penal pública, deve ter-lhe também assegurado os meios para alcançar esse fim. 

 

9. Essa concepção da doutrina dos poderes implícitos, com a devida vênia, não é correta. Primeiro, 

é preciso indagar se entre a investigação penal e a ação penal ocorre uma relação entre meio e 

fim. O meio para o exercício da ação penal consiste no aparato institucional com a habilitação, 

competência adequada e condições materiais, para fazê-lo. 

 

O fim (finalidade, objetivo) da investigação penal não é a ação penal, mas a apuração da autoria 

do delito, de suas causas, de suas circunstâncias. O resultado dessa apuração constituirá a 

instrução documental – o inquérito – (daí, tecnicamente, instrução penal preliminar) para 

fundamentar a ação penal e servir de base para a instrução penal definitiva. Segundo, poderes 

implícitos só existem no silêncio da Constituição, ou seja, quando ela não tenha conferido os meios 

expressamente em favor do titular ou em favor de outra autoridade, órgão ou instituição. Se ela 

outorgou expressamente a quem quer que seja o que se tem como meio para atingir o fim previsto, 

não há falar em poderes explícitos. 3 Como falar em poder implícito onde ele foi explicitado, 

expressamente estabelecido, ainda que em favor de outra instituição? 

 

10. O exemplo do constitucionalismo brasileiro se verificou no regime da Constituição de 1891, 

relativamente à figura do interventor, porque ela disciplinava a intervenção federal nos Estados 

(art. 60), mas não previa essa entidade. Reconheceu-se, em face disso, que era legítima a 

nomeação de um interventor no caso de intervenção com o afastamento do Governador. O 

Presidente da República reivindicou essa competência.  

 

Ruy Barbosa, no entanto, argumentou em contrário, pois nem a Constituição lhe dava esse direito 

nem lho dava nenhuma lei do País, porque esse poder cabia ao Congresso Nacional. “Desta arte 



246 

 

[disse Ruy], reconhecendo que a Constituição se não ocupava com a entidade do interventor, 

reconhecia eu ao legislador nacional o direito de, no uso da faculdade a ele conferida pelo art. 60, 

n. 2, criar por lei a intervenção e confiá-la a um interventor”.  

 

Nesse texto temos duas lições importantes para a conclusão deste assunto. Primeiro, o poder 

implícito só ocorre quando Constituição não se ocupa da matéria; segundo, não cabe a 

determinado órgão a competência que está prevista para outro. No caso sob nossas vistas, a 

Constituição se ocupou do tema, conferindo a investigação na esfera penal à polícia judiciária, 

logo, ela não cabe a nenhum outro órgão ou instituição, nem, portanto, ao Ministério Público. 

 

IV. O mais e o menos em direito. Investigação seletiva? 

 

11. Outro argumento que consta em favor da competência investigatória direta do Ministério 

Público é a de que, sendo ele titular da ação penal pública, também há de ter o poder de 

investigação criminal, sob o argumento de que “quem pode o mais pode o menos”. Se esse 

prolóquio tem algum valor no campo de direito privado, não sei, mas no campo do direito público, 

especialmente no direito constitucional, não tem nenhum valor. Não é uma parêmia a que se dá 

valor de regra interpretativa. O que é mais e o que é menos no campo da distribuição das 

competências constitucionais? Como se efetua essa medição, como fazer uma tal ponderação? 

Como quantificá-las? Não há sistema que o confirme. As competências são outorgadas 

expressamente aos diversos poderes, instituições e órgãos constitucionais. Nenhuma é mais, 

nenhuma é menos. São o que são, porque as regras de competência são regras de procedimento 

ou regras técnicas, havendo eventualmente regras subentendidas (não poderes implícitos) às 

regras enumeradas, porque submetidas a essas e, por conseguinte, pertinente ao mesmo titular. 

Não é o caso em exame, porque as regras enumeradas, explicitadas, sobre investigação na esfera 

penal, conferem esta à polícia judiciária, e são regras de eficácia plena, como costumam ser as 

regras técnicas. 

 

12. Assim mesmo se pode discutir sobre o que é mais e o que é menos entre a investigação e a 

ação judicial penal. A investigação é um procedimento de instrução criminal (preliminar, 

preparatória) em busca da verdade e da formação dos meios de prová-la em juízo. A ação é um 

ato pelo qual se invoca a jurisdição penal. Procedimento da instrução penal preliminar, como 

qualquer procedimento, é uma sucessão de atos concatenados que se registram e se documentam 

no inquérito policial, que vai servir de base para a propositura da ação penal ou não, conforme 

esteja ou não configurada a prática do crime, sua autoria e demais elementos necessários à 

instrução penal definitiva. O resultado positivo da investigação do crime é que constituirá 

pressuposto da ação penal viável. Sem a investigação prévia da verdade e dos meios de prová-la 
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em juízo é impossível a ação penal, diz bem Canuto Mendes de Almeida. 5 Pode-se estabelecer 

uma relação de mais e de menos entre esses elementos? 

13. Demais, se o argumento do “quem pode o mais pode o menos”, assim como o argumento, 

muito parecido, dos poderes implícitos, fossem procedentes, a coerência exigiria que o Ministério 

Público assumisse inteiramente a função investigativa. Mas não é isso que ele pretende, como 

mostra esta passagem de memorial apresentado a Ministros do Supremo Tribunal Federal: 

 

“Frise-se que o Ministério Público não pretende substituir-se, indistintamente, a Polícia Judiciária 

na investigação das infrações penais, mas dispor de meios para obter diretamente, de modo mais 

célere e eficaz, em determinadas situações e quando o interesse público o exige, as provas e 

informações que necessita para a formação de seu convencimento sobre a viabilidade da ação 

penal (p.24). Esse texto é exemplar. Ele reconhece que a competência é da Polícia Judiciária. 

Implicitamente denuncia que o Ministério Público não tem o poder de investigação na esfera penal, 

senão não reivindicaria exercê-la apenas em determinadas situações. De fato, aí só se pleiteia 

substituir-se a Polícia Judiciária “em determinadas situações e quando o interesse público o exige. 

Quem decide quais são essas ‘determinadas situações, quem decide quando o interesse público o 

exige’? O próprio Ministério Público a seu alvedrio? Isso só cria incertezas e confusão. Ora, toda 

investigação criminal é de interesse público. Este a exige em todos os casos em que um delito se 

manifesta. Qual o critério de seleção, o de maior repercussão na mídia? E certo que um dispositivo 

do Ato 98/96 do Ilustre Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, o mesmo que subscreve o 

memorial apresentado aos Eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, pretendeu 

estabelecer casos em que isso pudesse ocorrer. Sobre esse dispositivo, falarei mais adiante (item 

20). 

 

V. Uma competência exclusiva 

 

14. De passagem, já me manifestei sobre o tema, nos termos seguintes: “o art. 144, § 4º, estatui 

que às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia judiciária, e a apuração de infrações penais, exceto 

as militares. Isso quer dizer que a Constituição reservou à polícia civil estadual um campo de 

atividade exclusiva que não pode ser invadido por norma infraconstitucional e, menos ainda, por 

disposições de ato administrativo. Uma delas é a realização do inquérito policial, que constitui o 

cerne da atividade de polícia judiciária, que não comporta o controle do Ministério Público. A outra 

é que também à polícia civil, polícia judiciária, se reservou a função de apuração das infrações 

penais, o que vale dizer o poder investigatório, sendo, pois, de nítido desrespeito à Constituição 

normas que atribuam a órgão do Ministério Público a faculdade de promover diretamente 

investigações como o fez o art. 26 do Ato 98/96. 
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15. Argumenta-se que a Constituição não deferiu à Polícia Judiciária o monopólio da investigação 

criminal. É verdade, mas as exceções estão expressas na própria Constituição e nenhuma delas 

contempla o Ministério Público. O próprio  § 4º do artigo 144 ressalva a competência da União em 

contemplação da Polícia Judiciária Federal (art. 144, §1º) e exclui da competência da Polícia 

Judiciária a apuração das infrações penais militares, em harmonia com o art. 124, com base no 

qual cabe a polícia judiciária militar, exercida por autoridades das corporações militares, a função 

de apuração dos crimes militares no âmbito de cada qual, por meio de inquérito policial militar. 

 

16. Outra exceção que se costuma lembrar é a do poder investigatório das comissões 

parlamentares de inquérito, que também é expresso na Constituição (art. 58, §3º), mas o inquérito 

parlamentar não é um típico inquérito criminal, porque visa apurar fato determinado de qualquer 

natureza: político, administrativo, responsabilidade civil e também criminal, como se nota do final 

do §3º do art. 58, tanto que suas conclusões, nem sempre dispensam investigações policiais, como 

a experiência tem mostrado, porque, no fundo do inquérito parlamentar, se movem interesses e 

métodos políticos, nem sempre compatíveis com uma instrução penal preliminar, que, como nota 

Canuto Mendes de Almeida, invocando a lição dos grandes processualistas e da legislação, tem 

por finalidade preservar a inocência contra as acusações infundadas e o organismo judiciário 

contra o custo e a inutilidade em que estas redundariam 8. É certo que as comissões 

parlamentares de inquérito realizam também atividade de investigação, e essa é a sua única 

função que ressalta do seu próprio nome, investigação não tipicamente criminal, mas também 

criminal, e, nesse aspecto particular, pode-se ter essa investigação como exceção ao disposto no 

art. 144, parágrafos 1º e 4º, mas exceção expressa. 

 

17. Num texto da lavra do ilustre processualista Antônio Scarance Fernandes, transcrito na já 

referida peça do Ministério Público de São Paulo, menciona-se também que é muito comum a 

apuração indireta de crimes através de sindicâncias e processos administrativos”. Essa ideia está 

conectada com a outra segundo a qual o inquérito policial é facultativo, citando-se a propósito o art. 

4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal que diz que a atribuição, no caput, da função de 

polícia judiciária não exclui a de autoridade administrativa, a quem por lei seja cometida a mesma 

função. A questão hoje consiste em saber se uma tal lei se sustenta em face do art. 144, §§ 1º e 

4º, da Constituição. Será nitidamente inconstitucional, como qualquer lei ordinária ou 

complementar que atribua a função de polícia judiciária, vale dizer, de investigação na esfera 

penal, a qualquer outra autoridade, órgão ou instituição. Ora, para membros do Ministério Público, 

normalmente profundos conhecedores do direito, inclusive do direito constitucional, não é sequer 

necessário insistir nisso. 

 

18. A tese de que o inquérito policial é facultativo não é bem correta. O que é certo é que ele é 

dispensável, quando a notitia criminis consta de algum procedimento ou documentos com 
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elementos suficientes para a propositura da ação penal. Os exemplos podem ser as conclusões de 

comissão parlamentar de inquérito e os procedimentos administrativos, ou, se com a 

representação forem oferecidos elementos que habilitem o Ministério Público a promover a ação 

penal (CPP, art. 39 §5º). É nesse caso que o Dr. Scarance Fernandes disse que “é muito comum a 

apuração indireta [itálico meu) de crimes através de sindicância e processos administrativos’. É 

indireta, porque não se trata de investigação criminal, mas de apuração de ilícito administrativo 

durante a qual se comprovou infrações penais. 

 

19. O certo é que as exceções apresentadas estão consignadas na Constituição. Se existe lei que 

atribua a função de polícia judiciária a outro órgão ou instituição, ela contraria o disposto no 

art.144, §§1º e 4º), da Constituição, e é inconstitucional. Em todo caso, nenhuma das exceções 

mencionadas, quer as consignadas na Constituição, quer as referidas em Lei, beneficiam o 

Ministério Público. Note-se, enfim, que nem mesmo a tese de que o inquérito é “facultativo” lhe 

abre a possibilidade do exercício direto do poder de investigação na esfera penal, porque só o é 

quando existe outro meio já constituído (procedimento, documento) que, por já conter a definição 

da infração, de seu autor etc., o dispensa. Veja-se bem, a sua dispensa nos casos previstos não 

defere ao Ministério Público o poder de investigação direta. 

 

20. Volto à questão da investigação seletiva n.13 supra, para reafirmar a competência exclusiva da 

polícia judiciária estadual e federal, cada qual no âmbito de sua competência, para a investigação 

na esfera penal comum; as exceções do inquérito policial militar e de comissões de inquérito não 

infirmam aquela exclusividade em relação às infrações penais comuns. Não há na Constituição 

nada que autorize o Ministério Público a instaurar e presidir inquérito criminal. Ele o tem feito por 

via do inquérito civil previsto no inc. III do art. 129, com notório desvio de finalidade, já que o 

inquérito civil é peça de instrução preparatória da ação civil pública consignada a ele no mesmo 

dispositivo e não evidentemente de instrução criminal. Ou tem pretendido usar de procedimento 

administrativo próprio, como o art. 26 do Ato 98/96 do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo 

definiu, com desvio ainda mais sério, porque, a toda evidência, procedimento administrativo não é 

meio idôneo para proceder investigações criminais diretas. O fato mesmo de se recorrer a tais 

expedientes demonstra, à saciedade, que o Ministério Público não recebeu da Constituição o 

poder para promover investigações diretas na área penal. 

A propósito dessas questões, permito-me transcrever texto do meu parecer já citado antes: 

 

Mais contundentemente inconstitucional é o disposto no art. 26 do Ato 98/96, quando atribui ao 

órgão do Ministério Público a função investigatória direta.  

 

Eis o texto: 

 



250 

 

 “Art. 26. O órgão do Ministério Público poderá promover diretamente investigações, por meio de 

procedimento administrativo próprio a ser definido em Ato do procurador-geral de Justiça, ouvido o 

colégio de Procuradores de Justiça. 

“1 - se houver necessidade de providência cautelar; “II - quando as peculiaridades do caso 

concreto exijam em prol da eficácia da persecução penal”.  

 

“Em essência”, como lembrei naquele parecer referido, com esse dispositivo institui o Ministério 

Público, sponte propria, particular forma de inquérito, extrapolando, por certo, sua competência 

institucional constitucionalmente estabelecida, Acrescentei, ipsis litteris: “O procedimento 

administrativo, referido no dispositivo, é uma contrafação do inquérito civil previsto no inc. III do art. 

129, da Constituição, que não pode ser transmudado em mal disfarçada forma de inquérito penal, 

porque tem destinação própria qual seja servir de peça informativa prévia à propositura da ação 

civil pública para os fins ali previstos. A apuração das infrações penais é uma das atribuições 

exclusivas da polícia civil, que se encontra expressamente prevista no art. 144, §4º, da 

Constituição Federal. Não há como legitimamente passar essa atribuição para o Ministério Público 

por meio de ato administrativo ou de qualquer medida legislativa infraconstitucional, sem grave 

afronta a normas e princípios constitucionais. Vale dizer, pois, que o tal procedimento 

administrativo próprio’ é, na verdade, um expediente de invasão de competência, desprovido de 

base legal”. 

 

21. O Ato Normativo n. 314-PGJ/CPJ, de 27 de junho de 2003, regulamentou o procedimento 

administrativo referido no citado art. 26 do Ato Normativo 98/1996. Sua ementa procura amparar 

sua legitimidade declarando que regulamenta, na área criminal, o procedimento administrativo 

previsto no art. 26, 1, da Lei Federal n.8.625/1993, repetido no art. 104, I, da Lei Complementar 

Estadual n. 734/1993.  

 

Esses dispositivos, por seu turno, regulamentam o art. 129, VI, da Constituição Federal, que inclui 

entre as funções institucionais do Ministério Público ‘expedir notificações nos procedimentos 

administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 

forma da lei complementar respectiva.  

 

Nem esse dispositivo nem os daquelas leis autorizam “procedimento administrativo criminal” de 

que fala o art. 2º do citado Ato 314/2003. O art. 26, I, da Lei 8625/1993 estabelece o seguinte: 

 

“Art. 26 - No exercício de suas funções , o Ministério Público poderá: 

“1 - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para 

instruí-los 
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“a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não 

comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, 

ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;  

“b,) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e 

municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional. de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

“c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos entidades a que 

se refere a alínea anterior”. 

 

Como se vê, esse dispositivo, repetido ipsis litteris no art. 104, I, da Lei Orgânica do Ministério 

Público de São Paulo (Lei Complementar 104/1993), não contém nada que autorize a instauração 

de procedimento de investigação criminal. Ele autoriza o Ministério público, no exercício de suas 

funções, a instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes, 

e todo o conteúdo de suas alíneas são tipicamente administrativos, ou referem-se a procedimentos 

tais como a sindicância administrativa, o inquérito administrativo e o processo administrativo e se 

destinam a apurar infrações disciplinares e eventual aplicação de sanções administrativas (Lei do 

Ministério Público da União, arts. 246-261, Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, art. 

251), pois, procedimento administrativo não é procedimento idôneo para investigação na esfera 

penal, de sorte que, também nesse particular, o referido dispositivo extrapola as balizas 

constitucionais das funções institucionais do Ministério Público, até porque se são procedimentos 

no exercício de suas funções, e se em suas funções não entra a investigação criminal direta, o 

procedimento administrativo não poderia converter-se em inquérito criminal, sob a presidência de 

um membro do Ministério Público como pretende o Ato 314/2003, que assim contraria regras e 

princípios constitucionais. 

O art. 2º desse Ato estatui que o membro do Ministério Público, no exercício de suas funções na 

área criminal, poderá, de ofício ou em face de representação ou outra peça de informação, 

instaurar procedimento administrativo criminal quando, para a formação de seu convencimento, 

entender necessários maiores esclarecimentos sobre o caso ou o aprofundamento da investigação 

criminal produzida. Ora, se o membro do Ministério Público tem conhecimento de crime e não tem 

os elementos suficientes para a propositura da ação penal competente, o que lhe compete, de 

acordo com a Constituição (art. 129, VIII), é requisitar a instauração do inquérito policial, não lhe 

cabendo promovê-lo, por si mesmo, de ofício, ou em face de representação ou outra peça de 

informação. Por outro lado, se necessita maiores esclarecimentos sobre o caso ou o 

aprofundamento da investigação criminal produzida, não pode ele substituir a autoridade 

competente para efetivar a investigação (a polícia judiciária). O que lhe cabe, em tal circunstância, 

é também, nos termos do mesmo dispositivo constitucional, ‘requisitar diligências investigatórias” à 

autoridade competente, o presidente do inquérito policial. 
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Claro está que, se esse chamado ‘procedimento administrativo criminal” (o nome é uma 

contradição em termos, pois, se é administrativo não é criminal, se é criminal não é administrativo), 

se esse procedimento se limitasse ao “aperfeiçoamento, celeridade, finalidade e indisponibilidade 

da ação penal” (Ato 314/2003, art. 2º, §1º, II), ou à “prevenção e correção de irregularidade, 

ilegalidade ou abuso de poder relacionado com a atividade de investigação” (art. 2º, §1º, III) ou à 

“fiscalização da execução de pena e medida de segurança” (art. 2º, §1º, V), nada haveria a objetar, 

porque são atribuições que estão dentro das funções do Ministério Público. O que se reputa 

transgressor da Constituição é a pretendida investigação criminal direta, naquele Ato 314/2003 

encarapuçada sob o manto do “aperfeiçoamento da investigação, visando à preservação ou 

obtenção da prova, inclusive técnica, bem como a validade da prova produzida, para fins de 

persecução penal” (art. 2º, §1º, IV), mas que está definido na letra “b” do art. 26 do Ato 98/96 que 

confere aos membros do Ministério Público (de São Paulo) o poder de estabelecer procedimentos 

administrativos para promover diretamente investigações criminais [ou seja, “promover diretamente 

investigações, por meio de procedimento administrativo próprio ... b) - quando as peculiaridades do 

caso concreto exijam em prol da eficácia da persecução penal”]. E isso é o que tem ocorrido na 

prática: órgãos do Ministério Público instauram um procedimento administrativo com o fim 

precípuo, não de apurar ilícitos administrativos, mas de apurar ilícito criminal, convocando supostos 

infratores, testemunhas etc., etc. Não se trata daquele argumento, que, às vezes, se ouve de que 

lhe é lícito concluir as investigações para apurar infrações penais e, sendo o caso, intentar a ação 

penal competente, quando ele instaura um inquérito civil ou um procedimento administrativo, e, no 

seu desenvolvimento, encontra indício de tais infrações. Na verdade, na prática, serve-se o 

Ministério Público, ou do inquérito civil ou de procedimento administrativo, diretamente, como meio 

de proceder a investigações na esfera criminal. Como se disse antes, isso constitui um desvio de 

finalidade, uma fraude à Constituição que não lhe confere tal poder. 

 

22. Há, de fato, quem sustente que, quando o Ministério Público instaura o inquérito civil como 

instrução prévia da ação civil pública e, no seu curso do procedimento, descobre infrações penais, 

estará ele autorizado a prosseguir nas investigações criminais para apurar as infrações penais 

possíveis. “Autorizado” por que norma constitucional? O inquérito civil é “uma investigação 

administrativa prévia, presidida pelo Ministério Público, que se destina basicamente a colher 

elementos de convicção para que o próprio órgão ministerial possa identificar se ocorre 

circunstância que enseje eventual propositura de ação civil pública”. Esse conceito é de um ilustre 

jurista membro do Ministério Público, Hugo Nigro Mazzilli. Em essência, é essa também a 

concepção do Min. Celso de Mello, emitida quando assessor do Gabinete Civil da Presidência da 

República. Disse ele: “O inquérito civil, em suma, configura um procedimento preparatório, 

destinado a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública”.’2 Se é assim, e é, não há 

como distorcer esse importante instrumento, para transformá-lo num inquérito policial. 
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A ação civil pública se destina a apurar responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros 

interesses difusos e coletivos, e também à proteção do patrimônio público e social (Lei 7.347/1985, 

art., 10, e CF, art. 129, III). Tem como objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer (Lei.7.347/1985, art. 3”). Para tanto é que a lei e também a 

Constituição prevê o inquérito civil que não pode ser convertido (ou distorcido), nem direta nem 

indiretamente, em procedimento de apuração de infração penal. Se, no curso do inquérito civil ou 

de procedimento administrativo, se deparar com possível infração penal, seu presidente tem que 

remeter as peças pertinentes à polícia judiciária, nos termos do art. 129, VIII, para a instauração do 

competente inquérito policial, pois, repita-se, membro do Ministério Público não tem legitimidade 

constitucional para presidir a inquérito com o objetivo direto ou indireto de apuração de infração 

penal, pois a apuração de infração penal, exceto as militares, é função da polícia judiciária, sob a 

presidência de delegado de polícia (CF, art. 144, §4º). 

 

VI. Resposta à consulta 

 

23. Enfim, à vista do exposto, posso responder sinteticamente à consulta, nos seguintes termos: 

Não. Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público não pode realizar nem presidir 

investigação criminal.  

 

É o meu parecer.  

 

José Afonso da Silva 

 

 


