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RESUMO 

 

ROBERTO, Welton. A paridade de armas no processo penal brasileiro: 
uma concepção do justo processo. 2011. 331f. Tese (Doutorado em Direito) - 
Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011.  

 

 

A paridade de armas no processo penal (par condicio) tratada pela doutrina 
nacional como igualdade das partes na relação processual de um sistema 
publicístico, foi revisitada a fim de que pudesse ganhar autonomia conceitual e 
principiológica na tese ora desenvolvida. Com o aprofundamento versado na 
doutrina italiana, pode-se perceber que a paridade de armas embora seja 
ideologicamente valorada dentro do fundamento da igualdade dela não seja 
seu dependente axiológico. O contraditório versado como princípio autônomo 
mecaniciza o devido processo legal, atualmente revestido de conteúdo de justo 
processo a fim de que a formação da prova seja a substância crucial na 
tomada da decisão no processo crime. Esta formação não pode mais, sob os 
atuais cânones legais, ser formatada fora do campo de atuação das partes que 
precisam se encontrar em posições justapostas e equilibradas,entregando-lhes 
condições paritéticas para a participação e formação da prova a fim de 
influenciar em um resultado decisional que esteja albergado pelo sistema 
acusatório dentro do conteúdo de justo processo.A paridade de armas passa a 
ser elemento concretizador do processo penal de partes inserido no contexto 
do sistema acusatório escolhido pelos valores constitucionais que atualmente 
estão albergados na Constituição Federal do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: par condicio, formação, prova, contraditório, armas, valores, 
justo, processo, penal. 
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ABSTRACT 

 

ROBERTO, Welton. The parithetical weapons in Brazilian criminal process: 
a conception of fairness procedure. 2011. 331p. Doctoral Thesis (PhD of Law) - 
Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011.  

 

 

The parithetical weapons in the penal process (par condicio) treated by the 
national doctrine as equal parts in the procedural report in a public system, was 
revisited in order to achieve autonomal and principiological concept in this 
developed tesis. On the basis of the Italian doctrine, may be noticed that the 
parithetical weapons, although has its value in equality proportions, do not 
depend on it. The contradictory as an independent principle makes the due 
process of law work by itself revested with substantial justice in order to form 
the proof. This formation cannot therefore, under the modern patterns, be 
formed outside the parts permission that need to be positioned in equilibrated 
terms where they have to assume parithetical conditions to participate and form 
the proof in order to influence the decision that has to be inside the adversarial 
system content of a equo and fair process.The parithetical weapons assume the 
position of a concrete element of the criminal process that will be served by 
parts in an accusatorial system chosen by the constitutional values that 
nowadays are interned by the Brazilian Federal Constitution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: par condicio, formation, proof, contradictory, weapons, values, 
justice, process, penal. 
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A prova tem um objetivo, um fim. Quando se trata de humildes, sobretudo o 
interrogatório invade todas as intimidades, e os agentes, em companhia da 
reportagem ávida de ilustrações, escândalos, anomalias, violam o lar, inclusive 
da vítima, tudo trazendo para o gozo da platéia sem autocrítica e sem 
sensibilidade moral. 

Roberto Lyra 
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Por uma nota introdutória 

 

As obras jurídicas devem se espraiar para além do texto frio da lei, 

sendo cogente que contenham uma visão também dos problemas 

extrajurídicos. Com tal assertiva Norberto Bobbio ensina que ao jurista deve ser 

permitido desnudar todas as situações que deformam o sistema normativo 

gerando “poderes selvagens” oriundos de relações de desigualdade que se 

perpetuam enquanto o estado de direito não contorna seus comandos 

axiológicos mediante regras claras e precisas.1 Reside neste ponto uma das 

explicações para a ciência processual penal sofrer as constantes mutações ao 

longo da sua existência conforme o sistema político de regras normativas que 

buscam saciar a vontade do legislador em face da necessidade de se punir as 

condutas humanas.  

O panpenalismo, que consiste na proliferação desmesurada de leis 

penais, tem se mostrado ineficaz e claudicante como única resposta à atual 

escalada da criminalidade.    

Como consequência quase que lógica o processo penal vem sofrendo 

pressões para que medidas urgentes se apressem em instrumentalizar o 

quanto antes as punições em seara criminal. Mas não é somente punir a 

função do processo. Como primeira ordem e razão de ser, sua história se 

vincula ao reconhecimento do ius libertatis dos cidadãos. Frenéticos desvios de 

rumo, todavia, quase sempre em detrimento de direitos fundamentais 
                                                           
1
 BOBBIO, Norberto. Prefazione.  In Diritto e Ragione – Teoria Del Garantismo penale de Luigi Ferrajoli. 

Roma:Laterza. 8.ed. 2004, p. xiv.  
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desequilibram a relação processual penal conquistada ao longo de séculos de 

lutas para garantias da cidadania. 

 A história da ciência processual é de fomento de balizas ao Estado e de 

garantias aos cidadãos e desta forma aceita-se, sem profundas discussões, 

que o devido processo legal repousa sua gênese na imposição feita pelos 

barões ao Rei João Sem Terra, filho de Henrique II, irmão de Ricardo I, na 

Carta Libertatum em 15 de junho de 1215, quando no artigo 39 havia a 

prescrição de que “nenhum homem livre poderá ser preso, encarcerado, 

desapossado, proscrito, banido, ou de qualquer modo subtraído, não podendo 

o rei sentenciá-lo, nem dar ordem de prisão contra o mesmo a não ser no caso 

de ter sido julgado por seus pares ou pela lei da terra”. 2  

Incursionando na história da cláusula que expressa de forma integral o 

“devido processo legal” alguns autores relatam que ela teria nascido no reinado 

de Edward III, período compreendido entre 25/01/1327 à 21/06/1377 quando 

então o parlamento inglês editou a Statute of Westminster of the Liberties of 

London que prescrevia que    “nenhum homem de qualquer estado ou condição 

será expulso de suas terras ou propriedades, nem preso, deserdado ou 

condenado à morte sem haver respondido ao processo legal regular”3 

Todavia, o que  nos interessa neste passo introdutório, sem adiantar o 

estudo realizado no capítulo vestibular da presente tese, é estabelecer que no 

ordenamento pátrio tal cláusula aportou ao sistema como garantia 

                                                           
2
 COOLEY, Thomas. Princípios Gerais de Direito Constitucional dos Estados Unidos da América do 

Norte. 2.ed.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982, p.254. 
 
3
 FERREIRA, Marco Aurélio Gonçalves. O devido processo legal: um estudo comparado. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2004, p.15. 
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constitucional de todo e qualquer acusado conforme expressa determinação do 

artigo 5º, inciso LIV da Carta Magna vigente. Não se descuida em realçar, 

contudo, da suma importância como tal cláusula se impõe contra o Estado, 

perfazendo assim um entendimento dicotômico em dois prismas, o substancial 

e o formal.  

Aclara-se, neste diapasão, que o processo, em sua gênese embrionária 

nasce da necessidade pujante de frear as punições penais sem um devido e 

constante controle, muito embora deve-se registrar que nem todo cidadão 

estaria albergado pela cláusula protetiva inserida na Carta imposta ao rei João 

Sem Terra, posto que tinha como destinatários os próprios barões.Sobre a 

evolução e sua universalização cuidaremos nos capítulos iniciais da tese 

apresentada. 

 Todvaia, não se pode deixar de enfatizar que a punição é na verdade a 

consequência natural do controle prévio em razão da aplicação das normas 

materialmente estabelecidas que visam tutelar bens jurídicos, mas não sem 

antes de ter uma visão de proteção aos cidadãos. 

 Joaquim Canuto Mendes de Almeida é lembrado por Marco Aurélio 

Gonçalves Ferreira quando relata de maneira linear que é o Estado que se 

submete ao devido processo legal, uma vez que há impedimento expresso de 

se impor penas criminais sem o processo. 4 Não obstante, a visão não se 

encontra completa. Despiciendo explicar, pelo óbvio da imposição legal, que 

não há crime e não há pena sem processo, dentro das linhas axiomáticas 

                                                           
4
 FERREIRA, Marco Aurélio Gonçalves. O devido processo legal: um estudo comparado. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2004, p.61. 
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garantistas estabelecidas pela lição de Luigi Ferrajoli5. Todavia, é necessário 

dimensionar atualmente que a cláusula do devido processo legal também se 

insere no contexto de garantia ao acusado.  

O poder de punir – jus puniendi – que ora se bifurca no poder-dever, o 

Estado detém sua exclusividade, e conforme a lição bem posta de Franco 

Cordero, poder e dever são duas figuras independentes, o juiz deve condenar 

somente os culpados, mas todos estão expostos ao poder de punir do Estado, 

culpados ou não.6  

Verifica-se, destarte, que o referido poder-dever encontra balizas 

limitadoras, não sendo suficiente que seja qualquer processo, é imperioso que 

exista um elemento substancial na formação da acusação, sendo necessária a 

existência de um conteúdo mínimo (justa causa) que permita ao Estado 

movimentar-se contra o cidadão mediante uma ação que se revestirá de bitolas 

reguladoras  na criação do instrumento ora vazado.  

Destaque para  os ensinamentos que nesta esteira do ministro Luiz Fux 

contemplando que o princípio do devido processo legal  

 

tem como um de seus principais fundamentos o processo 
justo, que é aquele adequado às necessidades de 

                                                           
5
 Ferrajoli estabelece os axiomas dentro de um princípio que chama de estrita legalidade, vazando assim 

o entendimento de tal estudo ( nulla lex poenalis sine necessitate, sine injuria, sine actione, sine culpa, 
sine judicio, sine accusatione, sine probatione, sine defensione). In FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione – 
Teoria Del Garantismo Penale. 8.ed.Roma: Laterza. p.89. 
6
 CORDERO, Franco. Procedura Penale.8.ed.Milano: Giuffrè, 2006, p.14. Assim no texto original do 

autor: Notiamo como potere e dovere siano figure indipendenti: il giudice deve condannare solo chi 
risulti colpevole, ma l´atto (non riformato o annullato) varrebe anche se esorbitasse dal limite; l´único 
rimedio sta nei mecanismi correttivi endoprocessuali.Siamo tutti esposti al potere di punire, colpevoli e 
no.  
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definição e realização dos direitos lesados. O senso de 
justiça informa inclusive o due process of law na sua dupla 
conotação, a saber: a lei justa e processo judicial – 
substantive due process of law e judicial process.7  

 

Demonstrado, ao menos, ainda superficialmente que a cláusula gravita 

em sua natureza formal e substancial, dirigindo-se ao cidadão e ao Estado, 

resta, neste estreito espaço introdutório da tese que se desenvolverá  em seis 

capítulos, permear as partes de condições isonômicas a fim de permitir que 

haja equilíbrio na sustentação das demandas penais.  

A tese será construída no sentido de aprofundar minuciosamente o 

estudo sobre as variantes compreendendidas dentre os 

direitos/deveres/poderes/faculdades/garantias que possuem as partes para se 

chegar à resolução dos conflitos. Para tanto, o foco do devido processo legal 

será interpretado e lido partindo de uma concepção do justo processo.  

A criação normativa processual penal será analisada desde a sua 

concepção à sentença que escolhe a tese vencedora entre os litigantes, bem 

como da fase recursal,não se descuidando dos aspectos que envolvem a trama 

processual, sejam no campo dogmático, filosófico ou sociológico. A  base 

axiológica de todo o estudo será desenvolvida nos fundamentos da teoria do 

garantismo penal, assoreando as assertivas no estudo da obra de Luigi 

Ferrajoli e trazendo como paradigma dogmático o artigo 111 da CFI que 

positivou em seu ordenamento o justo processo através do desenvolvimento do 

                                                           
7
 BATISTA, Weber Martins; FUX, Luiz. Juizados especiais cíveis e criminais e suspensão condicional do 

processo penal. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p.99. 
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princípio do contraditório mediante a paridade de armas dos atores 

processuais.  

Para a base doutrinária utilizar-se na concepção e aprofundamento do 

estudo do justo processo as lições  processualistas italianos Paolo Ferrua e 

Vittorio Grevi que darão o esteio à tese para se afirmar que um novo conceito 

de contraditório pode ser extraído da carta política constitucional brasileira. 

Outros doutrinadores do campo processual, mormente os italianos, também 

aportarão e contribuirão com o desenvolvimento da presente tese, servindo 

como estudo comparativo e fundante do estudo que se apresenta. 

Os sistemas inquisitório e acusatórios e seus correspondentes 

consectários serão estudados no capítulo vestibular, de onde se tratará da 

evolução do devido processo legal dentro de um conteúdo histórico  e 

conceitual demonstrando de que maneira tanto o common Law quanto os 

cânones germano-românicos acomodaram a cláusula fundante do moderno 

processo penal. 

O professor Antônio Scarance Fernandes sacramenta que os postulados 

do direito processual em razão da cláusula do devido processo legal assentam 

o equilíbrio intrapartes contrapostas em que uma – o Estado – busca a eficácia 

da aplicação de seu poder punitivo e a outra – o acusado- precisa ter a garantia 

de que seja defendido de forma também eficaz antes de seu julgamento. 8 

Neste diapasão o processualista paulistano insere o tema do devido processo 

justo com alguma profundidade, e aqui, parece, que assim deve  ser encarada 

                                                           
8
 FERNANDES, Antônio Scarance. A reação defensiva à imputação. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2002, p.21. 
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a cláusula no sistema processual moderno, sem medo de uma incursão no 

campo filosófico acerca deste conteúdo, em razão de se buscar o exato 

equilíbrio entre as partes que irão persuadir o Estado-juiz a aplicar a norma 

penal.  

O estudo do contraditório se tornou necessário no segundo capítulo, pois 

como se verificará é seguramente o princípio fomentador do devido processo 

legal, e foi ali desenvolvido e estudado seus elementos partindo de seu 

contexto dogmático e seu alcance principiológico. 

Independente, neste primeiro ponto de se classificar a relação 

processual entre justaposta ou contraposta buscar-se-à em Franco Cordero 

que o ponto de encontro convergente do processo é que este estará sempre 

entre a escolha entre uma hipótese formulada, sendo esta em detrimento de 

uma titularidade ou de outra. Assim a lição do professor Rogério Lauria Tucci 

que defende que a relação jurídica processual penal compreende duas 

situações jurídicas justapostas correspondendo uma à titularidade do ius 

puniendi e outra à titularidade do ius libertatis , pois nem sempre as partes 

estarão em contraposição na contenda processual penal não trará, ao menos 

neste aspecto qualquer influência na conclusão acerca da aplicação do 

princípio do contraditório e sua relação no justo processo.9 

Não obstante, não se descuidará de uma análise do processo penal 

moderno em sua seara de efetividade. Notórios os desvios na condução e 

                                                           
9
 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias Individuais no processo penal brasileiro.3.ed.São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais.2009,p.128. 
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aplicação das normas processuais utilizando-se dos “poderes selvagens” de 

que se falou na abertura da introdução quando Norberto Bobbio foi citado.  

Os juízes ainda no afã de controlar a escalada da criminalidade, através 

do instrumento processual, cada vez mais se distanciam das garantias 

individuais para chancelar a qualquer custo um estado que vivencia uma 

histeria punitiva. Nesta esteira os estudos de  Alexandre Morais da Rosa serão 

utilizados para demonstrar de que forma a imparcialidade do julgador atua no 

justo processo penal, em face de um contraditório em paridade de armas.  

O pragmatismo judicial tem cedido largo espaço para o ativismo judicial 

no campo da atuação dos poderes dos magistrados. Utilizando-se das  lições 

de Dalmo de Abreu Dallari, verifcar-se-à que o tecnicismo formal agora tem seu 

espectro assoreado pelos efeitos e composições político-sociais das decisões,e 

isto a tese não se descuidará de análise. 

A imprensa de certa forma vem balizando a liberdade e  limitando-a de 

sorte que esta só possa ser garantida para os “homens de bem”. A liberdade 

com a utilização das medidas cautelares em larga escala virou a exceção e o 

acusado deverá provar sua inocência para se livrar das garras do estado 

punitivo que se associa como instrumento de combate ao crime, ainda que em 

detrimento da cláusula constitucional da presunção da inocência.  

As medidas cautelares revestidas em privações da liberdade através das 

temporárias e preventivas, relativização da privacidade e intimidade 

representadas pelas buscas e apreensões serão estudadas sob o ponto de 

vista da nova construção fundante do justo processo. Imperioso o relato inicial 
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que muitas destas estão assoreadas por decisões retóricas, sofismáticas, para 

atender ao fundamento de estarem “motivadas” e devidamente 

“fundamentadas”.  

O silogismo erístico, aquele que se utiliza como premissa o argumento 

da autoridade, é a tônica das hostes que apóiam muitas das decisões 

cautelares. A ordem pública acaba sendo o pano de fundo para todo tido de 

arbítrio estatal.  

   A absurda discussão da admissão da prova ilícita pro societate (a 

sociedade do bem) volta à cena enquanto cotidianamente as escutas 

telefônicas clandestinas, ilegais e imorais se alastram pelo país não poupando 

sequer o STF. Neste sentido e como demonstração do que se asseverou vale  

vale a transcrição na íntegra do minstro Celso de Melo refletindo exatamente 

este estado: “É intolerável essa atmosfera que vivemos, com a conduta abusiva 

de agentes ou órgãos entranhados no aparelho de estado. A interceptação 

telefônica generalizada é indício e ensaio de uma política autoritária.”10. Ainda 

que não comprovada a realização das referidas escutas, é pçreocupante  já o 

fato de ser provável a sua existência, o que  mostra a falta de segurança dos 

instrumentos garantidores das liberdades individuais dos cidadãos. 

Crítica necessária é feita às cortes superiores que ao longo destes 

últimos quinze anos de vigência da lei acerca da autorização da escuta 

telefônica (lei n.º 9296/96) foram flexibilizando sua aplicação, chegando a 

chancelar escutas feitas por mais de dez meses, quando a própria norma limita 
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 MEDO NO SUPREMO. Revista Veja, 22 de agosto de 2007. 
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o tempo máximo da interferência no campo da intimidade e da privacidade em 

trinta dias.11  

Neste estado de coisas, será estudado também de que o forma o direito 

de defesa, que passou a ser atacado como se fosse um mero empecilho à 

justiça, orbitrará na concepção de justo processo dentro do signo paritária das 

armas. Nicola Carulli, bem define que a história do processo é a história da 

própria defesa. 12 Assim sendo não se pode admitir que o devido processo 

legal se transforme em um símbolo que esconda ou macule a verdadeira 

finalidade de sua criação.  

Por trás de tudo isto se encontra um direito fundamental, a liberdade, que se 

revela como um direito da própria personalidade.13 O ius libertatis também é 

um dos valores a ser assegurado e garantido pelo processo. Não se pode 

como leciona Rogério Lauria Tucci, enxergar o processo como instrumento de 

mera chancela e/ou aplicação do direiuto material vigente.  

No tocante ao papel finalístico do processo, inegável a reflexão de que 

há uma evidente crise ideológica da ciência penal. O processo, por vezes, 

transformou-se em mecanismo formal de um ritual de passagem do estado de 

inocência para o estado de condenado. Os constantes erros judiciários 

demonstram às ensanchas que a lição de Franco Cordero aqui destacada, tem 

                                                           
11

 Vide STJ – HC 50193/ES, RHC 15121/GO e RHC 13274/RS. Vide STF RHC 88371/SP, RHC 85575/SP, HC 
84301/SP e HC 83515/RS. 
 
12

 CARULLI, Nicola. Il diritto di difesa dell ´imputato. Napoli: Jovene, 1967, p.3. 
 
13

 ROBERTO, Welton. Os direitos de personalidade sob uma nova concepção fundamental de direitos 
humanos. Revista do mestrado em direito – Universidade Federal de Alagoas – Ano 2, n. 2 , p. 420. 
Como frisamos no texto: “Referido direito se encontra sob os aspecto da liberdade em seu sentido de ser 
o homem livre desde o seu nsacimento até sua morte.” 
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se tornado uma tônica, mas de forma inversa, como se houvesse sido 

absorvido o conteúdo ensinado de maneira paradoxal. Estão sim todos  

submetidos ao poder punitivo estatal, e para tanto, podem sofrer as imputações 

trasladadas em um processo, mas ao final, se inocentes, devem ser assim 

declarados, pois como o professo italiano ensinou somente os culpados 

merecem o peso da condenação.14 

Reflexão interssante se destaca feita por Fernando Fernandes quando 

aponta o processo penal na direção de servir como um instrumento de política 

criminal.15 Política criminal mas sem vinculá-lo aos anseios que se 

desapeguem das garantias constitucionais de um justo processo. A referida 

instrumentalização precisa ser clara, pois no estado atual ante uma crise 

ideológica profunda sobre os rumos do processo, tal prática poderia servir de 

distanciamento maior entre a funcionalidade e sua base garantista.  

Sob este pano de fundo os terceiro e quarto capítulos da tese serão 

analisados de que maneira o instrumento da paridade de armas na formação 

da prova atua no processo penal que busca uma ideologia de matiz acusatória 

com o culturalismo do sistema inquisitório. Utilizarse-à da moderna 

processualística italiana, como vazado em passagem anterior, justificando tal 

aporte dogmático comparativo em razão de os italianos terem conseguido 

difundir dogmaticamente um processo penal efetivamente de partes justamente 

                                                           
14

 CORDERO, Franco. Procedura Penale.8.ed.Milano: Giuffrè, 2006, p.14. 
 
15

 FERNANDES, Fernando. O processo penal como instrumento de política criminal. Coimbra: Almedina, 
2001, p.53. Como inserido pelo autor: Propõe-se, pois, a inserção do processo penal no âmbito geral da 
política criminal, de modo que na sua estruturação se levem em conta também as intenções político-
criminais que orientam um sistema jurídico-penal como um todo.  
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contrapostas com garantias reflexas de suas 

prerrogativas/direitos/deveres/faculdades.  

Nos dois últimos capítulos serão analisadas e estudadas  de que forma 

as partes se contrapõem no processo titularizando seus interesses dentro do 

ius libertatis e do ius puniendi, bem como abordar-se-à  a repercussão do novo 

papel da vítima na relação processual penal de partes e seus legítimos 

interesses no processo criminal. As fases recursais e o signo da paridade de 

armas serão aprofundadas para demonstrar de que maneira os tribunais tratam 

as partes sob o prisma do justo processo penal. 

Para tal desiderato, serão utilizados ao longo da tese construções 

cíclicas dos valores demonstrando que uma nova revolução, ainda que de 

posicionamentos, de firmamentos, para impor a este estado que se assemelha 

ao reinado do monarca Edward III, uma nova carta, a carta de um devido 

processo, mas de um devido processo penal justo, que consagre a paridade de 

armas no processo como sua substância, requisito essencial para a aplicação 

normativa penal.  

Garantias reflexas no tratamento entre as partes mediante um estado 

que se mostre terceiro e imparcial é que será demonstrado na análise de um 

novo desenho processual que se faz urgente e necessário na moderna 

sociedade democrática de direito que plasmou constitucionalmente valores 

estritamente garantistas sob o ângulo dos direitos fundamentais, como 

corolário da emnacipação da dignidade da pessoa humana.  



25 

 

Provar-se-à que  a paridade de armas necessita ser efetiva desde o 

momento embrionário da imposição da acusação estatal mediante o 

indiciamento criminal para que o jogo processual, a verdadeira esgrima entre 

acusação – Estado – e defesa – acusado - se inicie justa e paritária.   
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CAPÍTULO I. O devido processo legal e o modelo de processo 

penal 

 

1. 1A hoste embrionária do devido processo legal. 1.2 A 
evolução conceitual e o elemento de garantia ao processo. 
1.3 Natureza jurídica e elementos componentes do devido 
processo legal. 1.4 Consectários principiológicos 
decorrentes do devido processo legal 1.5 O devido 
processo legal e o justo processo penal: uma imbricação 
propositiva.  

 

1.1– A hoste embrionária do devido processo legal 

 

Inicia-se o arcabouço da construção moderna da ciência processual 

penal no século XIII. Mais precisamente em 1215 que marcaria a Europa com 

transformações substanciais, embora tenham muitos não se apercebido do 

cenário modificador deste momento, como bem relata Michele Taruffo16.  

Destacam-se três momentos no relevo a ser representado no palco 

histórico que resultaria na formação e constituição do processo moderno, como 

se explicará através de um breve relato histórico. O século XIII se afigura como 

o marco temporal regulatório em razão do suposto nascimento do festejado 

devido processo legal embora a própria a história demonstre que não foi bem 

assim. Pode ter se iniciado ali, mas não no formato como hoje repousa a 

cláusula na ciência processual. 
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 TARUFFO, Michele. La semplice verità: Il giudice e la costruzione dei fatti. Roma: Editori Laterza, 
2009, p. 3. 
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. 

Merece destaque como primeiro feito desta época a significativa 

proibição feita pelo Cardeal Robert de Courçon sobre os ensinamentos das 

disciplinas de Física e da Metafísica aristotélica nos recônditos da Universidade 

de Paris. Tal impedimento era uma ratificação já imposta pelo Concílio de 

Sens, realizado em 1210, confinando, assim os ensinamentos de Aristóteles, a 

fim de que não gerasse qualquer repercussão e mitigando os possíveis 

“estragos” que sua obra traria séculos mais tarde para os poderes que a Igreja, 

exercia no estado reinante. À época a igreja participava ativamente nas 

ordálias, instrumento e/ou meio que os bárbaros estabeleceram para a solução 

de conflitos das demandas judiciárias. Foi o caminho encontrado para a 

sacralização dos julgamentos, que precisavam ser adornados como divinos 

para legitimar as decisões acerca da inocência e da culpabilidade dos 

cidadãos. 

Imperioso destacar que ainda no século XII, quando se formava a cultura 

renascentista, esta já se ocupava em discutir de forma ampla sobre a 

hereditariedade dos ensinamentos de Aristóteles e projetando a repercussão 

das traduções de suas obras no século XIII, de sorte que em muitos momentos 

a proibição soou pertinente para se frear a lógica que aquela imporia aos 

ensinamentos da Igreja Católica daquela época e sua consequente perda de 

poder17.  
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 GARDINALI, Mariella. e SALERNO, Lydia. Le fonti del pensiero medievale. Milano: LED, 1993, p. 220. 
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Jacinto Coutinho assevera que o domínio da lógica dedutiva permitia 

que somente a Igreja pudesse dominar plenamente as premissas, conduzindo 

os julgamentos ao resultado desejado pelo inquisidor18. 

Foi a lógica, à época, erigida à condição de ciência das ciências porque 

buscava a descoberta da verdade, desafiando a divindade e confrontando-a 

entre a fé a própria verdade. Uma heresia tão ousada que levou ao assassinato 

no cárcere de Pavia na Itália de Severino Boezio, um dos percussores da 

lógica no século XII, em face de sua obra “A Consolação Filosófica”19.  

O segundo feito − e aqui se reputa como essencial no desenvolvimento 

do presente estudo, por representar o marco axiológico para a construção da 

tese que se inicia − aconteceria em Londres, pouco depois de 15 de junho, no 

momento que o então  rei João Sem Terra foi constrangido pelos seus barões a 

proclamar a MAGNA CHARTA LIBERTATUM, que em seu artigo 39 

proclamava solenemente: “No freeman shall be taken or imprisoned, or 

disseised of his free tenement, liberties or free customs, or outlawed or exiled or 

in any wise destroyed, nor will we go upon him, unless by lawful judgement of 

his peers, or by the Law of the land. To no one will we sell, deny or delay right 

or justice”.20 

                                                           
18

 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. e CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. 
Organizadores. O novo processo penal à luz da Constituição: análise crítica do projeto de Lei n.º 
156/2009, do Senado Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 4. 
 
19

 TARUFFO, Michele. La semplice verità: Il giudice e La costruzione dei fatti. Roma: Editori Laterza, 
2009, p. 15. 
 
20

 PLUCKNETT, Theodore Frank Thomas. A concise history of common law. London: Butterworth e 
Co.Ed., 1956, 5.ed., p. 23. 
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Parte dos doutrinadores nacionais relata que o  nascimento do moderno 

processo penal teria se dado em face do diploma inglês estabelecer  o poder 

do julgamento aos pares daquele que deveria ser processado e constituir 

regras em leis da terra predispostas . 21 Entretanto, não se pode estabelecer 

uma relação direta de paridade estreita entre o devido processo legal e o 

diploma inglês ora trazido à colação, como se este fosse o correspondente 

atual daquele, ou como se a sinonímia da atual referência processual tivesse 

como lugar de nascimento e desenvolvimento aquele texto jurídico 

propriamente dito. Não se olvide de sua importância, todavia. De se notar que 

tal diploma pode ser considerado como o embrião do referido fundamento que, 

séculos mais tarde, seria a pedra de toque de toda a construção 

processualística moderna22. 

Michele Taruffo também assim se posiciona explicando que  a referida 

Magna Charta Libertatum teria vigorado somente por nove semanas, porque o 

rei João Sem Terra obteria do Papa Inocêncio III a autorização para anulá-la.23 

Desta forma, de se indagar como que  um diploma legal de escarsa vigência 

possa ser o responsável pela integralidade da construção axiológica e a origem 

de todo o fundamento do processo moderno,  mais precisamente, do processo 

penal?  

                                                           
21

 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4. ed. São Paulo:Saraiva, 2009, p. 39. BONATO, 
Gilson. Devido Processo Legal e Garantias Processuais Penais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 7. 
SUANNES, Adauto. Os fundamentos éticos do devido processo penal. 2. ed. São Paulo:Editora Revista 
dos Tribunais, p. 93. 
 
22

 ROBERTO, Welton. Paridade de Armas no Processo Penal. Belo Horizonte: Forum, 2011.p.35. 
 
23

 TARUFFO, Michele. La semplice verità: Il giudice e La costruzione dei fatti. Roma: Editori Laterza, 
2009, p. 4. 
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Theodore F. T. Plucknett assinala que  o referido diploma inglês seria 

muito mais importante como um símbolo do sistema fundado, quando anos 

mais tarde, dar-se-ia sobre o jury trial . O autor conclui ainda que o mito 

legislativo foi maior e mais importante do que a própria realidade histórica que  

ora se relata, com o intuito de inciar o importante delineamento acerca dos 

estreitos limites necessários para se compreender a estrutura do modelo 

processual baseado na sistemática valorativa do due process of law.24     

É verdade que a hoste embrionária do devido processo legal surge a 

partir da Magna Charta Libertatum, mas a sua constituição tanto dogmática 

quanto axiológica  aconteceria séculos mais tarde, posto que as ordálias 

voltariam a ser o meio e o instrumento de julgamento aceito e confiável,  

contando com a aceitação cultural e social da época porque resolviam as 

contendas judiciárias de forma rápida, simples e eficaz.25 

Também é verdade que a tensa relação entre o papa Inocêncio III e o rei 

inglês João Sem Terra abalaria o cenário daquele ano no mês de novembro, 

entre os dias 11 e 30, quando se deu o Concílio de Latrão IV, de onde decorreu 

a proibição imposta pelo papa quanto às ordálias como meio de se estabelecer 

o vencedor e o perdedor de uma contenda judiciária. Mais precisamente, a 

proibição era dirigida aos sacerdotes, que ficavam impedidos de consagrar os 

símbolos das ordálias, impossibilitando assim que estas se realizassem.26 Com 
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 PLUCKNETT, Theodore Frank Thomas. A concise history of common Law. London: Ed., 1956, 5. ed., p. 
24/25. 
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 TARUFFO, Michele. La semplice verità: Il giudice e La costruzione dei fatti. Roma: Editori Laterza, 
2009, p. 7. 
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 PATETTA, Federico. Le ordalie: Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato. 
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tal desiderato o papa Inocêncio III objetivava afastar Deus das decisões que ele 

mesmo passou a classificar de mundanas ao determinar a vitória do inocente 

ou a derrocada do culpado.  

Tal ruptura afetaria a tradição de vários séculos, com marco inicial nos 

séculos IV−V, ou seja, a solução dos conflitos judiciários através das ordálias 

ganhou corpo, forma e procedimento ao longo dos séculos vindouros, após as 

invasões bárbaras. A tradição germânica contribuiu de forma substancial com 

as ordálias em face da sentença que colocaria fim ao conflito sem mais 

delongas. Assim, a sentença a que se chamava de Beweisurteil, mesclando-se 

com a ordália a ser cumprida, dava o exato contorno da solução ao problema 

apresentado pelas partes, declarando-se resolvido em tempo exíguo e célere o 

respectivo conflito27.  

Com isso o papa Inocêncio III através do poder do Concílio de Latrão IV 

conseguiu retirar o caráter de divindade das ordálias, rompendo um sistema 

procedimental que era utilizado ao longo dos séculos. 

Não são pertinentes no desenvolvimento da presente tese detalhado 

aprofundamento sobre as explicações dos porquês do tal Concílio de Latrão IV 

haver abolido a sacralidade das ordálias, mas necessário destacar que o 

crescimento econômico e a procura pela certificação documental dos negócios 

ao final do século XII e início do século XIII deram origem à importante função 

dos notários na Europa Ocidental, fazendo-se crer que a procura pelas ordálias 

para a solução dos conflitos fosse pouco a pouco desaparecendo. 
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O referido juízo divino nas disputas judiciais não contava com a 

confiança da população segundo asseverava o próprio São Tomás de Aquino. 

Uma explicação para a desconfiança estaria em razão da demonstração de 

poder político e econômico, uma vez que a estreita noção de órgão judiciário 

ou jurisdicional independente ainda não havia se formado à época, muito 

embora os juízes e advogados fossem considerados pessoas de notório saber 

e que poderiam dominar a suntuosa lógica, capacitando-os a documentar os 

atos negociais e todos aqueles que compusessem os atos de vontade da vida 

civil.  

O cenário para o surgimento embrionário da instrumentalização de um 

conteúdo formal para se aplicar as penas estava pronto. O século XIII, mais 

precisamente o ano de 1215, foi sim o importante propulsor da futura  

revolução que engendraria e criaria uma esfera onde  todos os contornos do 

devido processo legal pudessem ser compreendidos, garantindo-se os direitos 

individuais, e a mecanicização processual de aplicação do direito material.  

Mais uma explicação importante: o  fim definitivo das ordálias produziria 

na Inglaterra o nascimento do jury trial, consolidando-o como método de 

solução dos conflitos judiciários. Não obstante, o banimento total daquelas por 

toda a Europa só se daria, segundo Van Caenegem, no século XIV.28 No resto 

da Europa que não seguiria a tendência do Common Law, surge a força do 

direito romano-canônico, devolvendo, ou melhor, aumentando a força da Igreja 

Católica no regramento normativo. Tal dicotomia, explica Van Caenegem, se 

dá em razão do contexto de busca da verdade, pelo que primavam os dois 
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 CAENEGEM, R. C. Van. The birth of the English Common Law. Cambridge: Cambridge University 
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novos sistemas que substituiriam as ordálias, um formado pelo common law, 

em que a vox populi era o centro da racionalidade decisiva, outro pelo civil law, 

em que se fazia necessária a formação de um expert em lógica e filosofia, além 

do conhecimento do direito, para que se pudesse reconstituir a verdade dos 

fatos.Os mencionados sistemas procuravam, com isso, encontrar soluções 

para substituir a irracionalidade das decisões até então acatadas nas ordálias 

legitimando-as perante a população.  

O devido processo legal voltaria ao cenário jurídico em meados do 

século XVII como forma de proporcionar a segurança de direitos que 

envolvessem valores como a liberdade, a vida e a propriedade. A 

responsabilidade de restaurar e alargar o campo da abrangência da 

revolucionária locução law of the land fica sob a autoridade de Edward Coke  

que a adorna com uma nova roupagem, pois, como ele mesmo revela em sua 

histórica e célebre obra , a law of the land representava o common law e o 

common law exigiria um due process of law.29 Assim, a expressão ganhou a 

sinonímia da law of the land, e por comportar em seu âmago um conteúdo 

axiológico mais amplo, acabou sendo utilizada nas Declarações de Direitos  

bem como em todas as Constituições democráticas da Europa e da América. 

John Nowak explica que o próprio conteúdo intrínseco do devido 

processo legal, seria a garantia de um procedimento justo, cumprindo este a 

razão de ser de tal cláusula.30 Ressalta-se, portanto, que ao desenvolver o 

embrião que daria origem ao common law, revelando-se no século XVII como 
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garantidor de um procedimento justo, em razão dos valores ressalvados como 

essenciais – vida, liberdade e patrimônio−, o devido processo legal passa a ser 

reconhecido como a verdadeira cláusula de garantia processual da 

organização juridicamente constitucionalizada nos países europeus e na 

América do Norte. 

 

1.2 A evolução conceitual e o elemento de garantia ao processo 

 

Luciano Violante assevera que  “è esperienza comune che da ciascun 

diritto fondamentale nascono, come per successive germinazioni, nuovi diritti”.31 

A afirmação do magistrado italiano não possui qualquer novidade sob o ponto 

de vista jurídico ou nos recônditos da filosofia do Direito. Não obstante, é ponto 

crucial que se faça a ponderada reflexão sobre as consequências do 

desenvolvimento da ciência processual sobre o valor do devido processo legal, 

partindo de uma premissa suplantada no direito fundamental. 

De se indagar se já teria nascido o sustentáculo do moderno processo 

penal como direito fundamental que, por automatismo conseqüencial, 

germinaria os demais direitos dele decorrentes, tais como contraditório, ampla 

defesa etc.? Outra pergunta a ser respondida seria se neste passo já houvesse 

a afirmação com certeza científica que o devido processo legal nasceu com 

essa categoria? Já teria, por sua própria natureza, qualidade de 

inalienabilidade à ciência processual penal? Aqui, variantes de todos os 
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prismas poderiam desaguar em respostas de matizes distintos. Michele 

Taruffo, a seu turno, assevera que o contraditório já fazia parte do modelo 

processual romano-canônico, afirmando categoricamente que o sistema 

inquisitório nunca encontrou espaço no âmbito da justiça civil32.  

A reflexão, contudo, permanece insólita sob o ponto de vista do modelo 

processual romano-canônico desenvolvido pós-período ordálico, posto que não 

se fazia, ainda, nenhuma distinção clara sobre os âmbitos civil e penal. 

Também é cediço que a inquisição canônica foi um modelo utilizado para 

aplicação das penas, surgindo daí a questão: a inquisitio também utilizou o 

devido processo legal na concepção dada por Edward Coke? O conceito de 

procedimento justo estaria açambarcado ainda pelas diretrizes morais e, a 

partir daí, tudo poderia ser incluído dentro de seu sistema, ainda que com 

matizes inquisitoriais cujas penas, e sua crueldade, se imbricavam com a 

ausência de defesa e contraditório?33 

Algumas indagações apresentam-se interessantes sob o ponto de vista 

normativo, por exemplo, baseando-se em cláusula de devido processo legal, 

poderia o Estado estabelecer critérios objetivos cujo conteúdo iníquo afetasse o 

resultado do seu próprio procedimento? Ou seja, poderia a lei estabelecer 

através de um procedimento que um homem fosse juiz de sua própria causa?34 

Desta forma faz-se imperioso destacar a evolução conceitual e os seus 
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respectivos efeitos para a ciência processual, a fim de que se possa responder 

à questão acerca da decorrência dos demais direitos, partindo do pressuposto 

de ser ele, o devido processo legal, um direito fundamental quando de seu 

desenvolvimento completo. 

No sistema inglês, a evolução do conceito tem ligação umbilical com o  

critério  e evolução dos casos precedentes, pois os paradigmas foram 

construídos dentro do common law através do senso valorativo de conteúdos 

axiológicos aplicados. 35 A imprecisão e/ou indeterminação conceitual também 

foi de difícil alcance para os ingleses, como bem relatou John Orth:“ ...the 

seemingly uncomplicated phrase ‘due process of law’ came to have such 

complicated (and contested) meanings”.36 

Em face da árdua tarefa em posicionar conceitualmente o que viria a ser 

a cláusula do devido processo legal dentro do sistema jurídico da ciência 

processual, esta acabou assumindo caráter polissêmico, tornando-se um 

caleidoscópio que acabou por compor um instrumento processual de graus 

diversos de certa (ir)racionalidade ao longo dos séculos XIII a XX, cedendo 

espaço a discussões sobre o justo e o injusto, o certo e o errado, o moral e o 

imoral, quando se asseverava em aplicar o direito material penal às condutas 

humanas. 

É imprescindível, pois que se construa, na presente tese, o caminho 

percorrido na construção semântica e teleológica da cláusula do devido 

processo legal a fim de que, identificando sua natureza, dela possa depender a 
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análise de se imputar de (in)devido um processo que não resulte de um 

desenvolvimento paritário, condicionando a sua validade em face ao respeito e 

garantia de que as partes possam assim atuar.  

As decisões, por certo, ao longo da história precederam o sistema das 

leis, guiando-se por questões culturais, sociais, religiosas, costumeiras, morais, 

divinas, sentimentais, máximas proverbiais, pelo senso de autoridade etc. As 

máximas, por exemplo, coletadas por Francis Bacon em sua célebre obra 

jurídica The Elements of the Common Laws of England, por séculos 

constituíram precedentes para decisões pelas cortes americanas, fazendo com 

que o devido processo pudesse ser preenchido por critérios reguladores 

destas.37 No início do século XX, tais máximas foram atualizadas e 

continuaram de certa forma influenciando o preenchimento do conteúdo do 

devido processo, como nos faz ver William Holdsworth, ao demonstrar que o 

conceito da locução se protraía no tempo em razão de aspectos culturais.38 

Não obstante, tornaram-se obsoletas com a evolução da nova processualística 

e, aos poucos, foram sendo abandonadas nos sistemas americano e inglês, em 

razão do surgimento dos tratados e estudos doutrinários desenvolvidos pelas 

universidades através de respeitados professores e experientes advogados.     

Consoante nos demonstram os ensinamentos de John V. Orth, as 

máximas foram revestidas de novos posicionamentos nos tribunais 
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americanos, transformando-se em paradigmas para a revelação dos conteúdos 

axiológicos postos em regras e princípios de cunho abstrato.39 

A indagação ainda persiste acerca do conceito, ainda que abstrato, do 

devido processo legal. O que seria ele? Incursionando sobre os textos legais 

verificamos que desde os primórdios, através da inserção na Charta Magnum 

Libertatum40 em 1215 da regra da law of the land, bem como depois, na 

Constituição Americana, na Quinta Emenda das Declarações dos Direitos, do 

due process of law , na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 

26 de agosto de 1789, na França (art. 7.º), na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, em 10 de maio de 1948 (ONU), na Convenção Europeia 

para Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, em 4 de 

novembro de 1950 (Roma), na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

em 22 de novembro de 1969 (Costa Rica), o comando teleológico da norma  

permite admitir caracterizá-la como uma regra condicionante à privação de 

direitos, tais como vida, liberdade e propriedade. 

Premissa destacada, qual seja, de ser a cláusula uma condicionante da 

privação ou tolhimento de direitos elevados ao grau máximo de proteção, de se 

concluir em primeira análise ser uma garantia fundamental, porquanto protetora 

de direitos fundamentais. Resta saber agora se tal garantia assume caráter 

objetivo ou caráter subjetivo. No sistema da common law, pode-se afirmar que 

o devido processo legal estabeleceu significantes limitações constitucionais ao 
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poder do legislador, angariando assim um poder substantivo, de sorte a 

delimitar o seu espectro de ação.  

No final do século XIX, mais precisamente em 1878, através da decisão 

do juiz Samuel Miller, no caso Davidson versus New Orleans, foi estabelecido 

interessante confronto acerca da proteção objetiva de direitos, principalmente o 

de cunho patrimonial, através do devido processo. Nesta decisão histórica e 

que serviria de paradigma dali por diante, o magistrado delimitou que o 

legislador, através de seu poder legiferante, não poderia simplesmente 

expropriar o patrimônio de alguém em benefício de outrem, sem um devido 

processo. Tal decisão implicaria em reconhecer que estaria impedido o 

legislador de legislar, por simples e puro império da lei, em detrimento de 

direitos subjetivos, mais precisamente, civis.  Caso assim agisse, não estaria 

respeitando o “devido” processo. Portanto, não bastava que existisse uma lei 

disciplinando a matéria sobre os direitos individuais; esta precisaria estar em 

conformidade com o conteúdo correto para ser devidamente aplicada. 

A própria história do constitucionalismo moderno estaria mesclada nesta 

decisão que, anos mais tarde, se espraiaria para outros direitos como liberdade 

e vida, consolidando-se como marco da cidadania e da dignidade da pessoa 

humana o primado do devido processo legal sobre o império das decisões que, 

através de seus precedentes, foram criando um amálgama valorativo complexo 

e sólido à ciência processual. 

È preciso enfatizar que Edward Coke foi além da abrangência valorativa 

do devido processo e do sistema de common law. Asseverou enfaticamente  

que o common law teria poderes de vetar e até invalidar atos do Parlamento 
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que dispusessem em leis normas com valores contrários ao devido processo 

legal.41 Tal assertiva ganhou espaço no debate de historiadores e de 

advogados ao longo dos estudos jurídicos ingleses e estadunidenses em 

decorrência de tal controle ser mais afeto ao sistema da civil law, dado o seu 

regramento e ordenamento sistêmico. Edward Coke conceituaria, ainda, ser o 

devido processo uma “lei das leis”, tendo se dirigido ao rei James e dito que até 

este estaria sujeito ao controle de Deus e da lei (sub Deo et lege).42  

Para tanto Edward Coke utilizava na fundamentação de seus estudos 

razões de leis naturais, direitos costumeiros, mas, antes de tudo, a própria 

“razão artificial do postulado” e o senso do que seria justo ou injusto, pois, 

segundo ele, a lei, quando revestida do devido processo, imporia um limite ao 

poder. 

Dentro do mecanismo do civil law, o devido processo alçou-se 

importante por conta da sua positivação, impondo-se  para garantir a todos os 

cidadãos que o Estado não pudesse atacar, através de leis, direitos essenciais 

ao desenvolvimento da sociedade. 

Diferencia-se basicamente os sistemas elencados em razão da forma 

objetiva que o civil Law sujeita os cidadãos ao poder da lei através do império 

do Estado, não necessitando  de casos precedentes ou paradigmáticos para 

que  possa conceder-lhe conteúdo de validade. Não há um ponto de 

concretude fática para a existência da garantia, já que esta é predisposta ante 

factum. 
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Como bem já destacado em nossa obra “essa construção objetiva da 

cláusula do devido processo legal, de sorte a impor um instrumento (processo) 

que atua mediante um poder (jurisdição) vinculado a uma fonte segura (lei), foi 

uma escolha para a aplicação da lei penal racionalmente, dotada de equilíbrio e 

bom senso, porquanto sustentada na confiança da “razão artificial” da lei e no 

bom senso (justo) de seu aplicador, a impor uma garantia linear a todos os 

cidadãos”.43 

Por outro lado, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

enquadrou o devido processo legal sob parâmetros de equidade e de justiça 

(fairness), fazendo-o dentro de limites subjetivos, isto é, impostos de maneira 

individual. Já os sistemas italiano e brasileiro permearam a garantia com 

conteúdo normativo direto em face da aplicação da pena mediante a 

regulamentação por lei de um processo, ou seja, optaram pela razão objetiva 

de ser da referida cláusula. 

Sergio Batole através de seus ensinamentos sustenta o que foi 

asseverado concluindo da mesma forma, senão vejamos: “Il giusto processo, 

pur messo esplicitamente  in onore nel testo della Carta Fondamentale della 

Repubblica, appare inquadrato nella prospettiva della tutela di um valore 

oggetivo (La giurisdizione si atua mediante il giusto processo regolato dalla 

legge) più che in quella di un diritto soggettivo”. 44  
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Vittorio Grevi também apresenta lição no sentido de que  a referida 

garantia se dá de forma objetiva, como ora vazado em seu texto: “quale 

garanzia oggettiva di regolarità e di correttezza in ordine alla formazione del 

convincimento del giudice, ancor prima che quale garanzia soggettiva di tutela 

dei diritti delle parti”.45 

A Constituição Federal Italiana, ora utilizada como paradigma normativo  

para o desenvolvimento da tese, dispõe em seu artigo 111 o devido processo 

(giusto processo), dentro de um critério objetivo.46 

A Constituição Federal da República do Brasil também assim assente, 

embora diversamente da italiana, não exponha linearmente seus conteúdos 

substanciais, obra deixada para doutrina nacional  e pela jurisprudência como 

será mais bem explicitado mais adiante no desenvolvimento da tese. 
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Inegável então asseverar que o devido processo legal, positivado no 

sistema jurídico nacional e alienígena, possua característica dicotômica. Seu  

valor objetivo é imposto ao Estado a fim de delimitar as fronteiras de respeito 

aos direitos que a garantia protege, impedindo-o de avançar sobre tais sem o 

devido processo legal. Em outra vertente, o devido processo é contornado por  

características subjetivas, quando protege os direitos individuais em casos 

concretos, podendo todo e qualquer cidadão invocar sua proteção perante as 

cortes judiciais em face do próprio Estado, buscando assim o abrigo necessário 

de seus direitos. Tanto sob o ponto de vista objetivo quanto sob o ponto de 

vista subjetivo o devido processo legal se propõe abrigar os valores finalísticos 

desta proteção. 

A simbiose de características objetiva e subjetiva dentro do civil law não 

veda que o devido processo legal espalhe seus efeitos ao Estado e aos 

cidadãos erga omnes, bem como aos imputados sob a égide de uma acusação 

criminal, desde que a garantia esteja posta em um estatuto legal de positivação 

válida. A inversão desta garantia, ou seja, de um processo crime para um 

estatuto normativo, todavia, em regra, não seria aceita dentro dos parâmetros 

de conformação do sistema de civil law, conforme sói ocorrer com o sistema de 

precedentes.   

Paolo Ferrua leciona neste mesmo sentido, senão vejamos uma síntese 

do seu pensamento: “Naturalmente, la formulazione oggetiva non esclude, ma 

assorbe e va oltre quella soggettiva, in quanto ciò che oggettivamente è 
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connotato del processo diventa di per sé anche diritto dell’imputato, mentre non 

vale, almeno di regola, l’inverso”.47 

A dicotomia apresentada desnuda a real importância da garantia do 

devido processo legal dentro do plano constitucional para a sua concretização 

aos fatos concretos. Desta forma a sua normatização gera efeitos múltiplos na 

proteção dos direitos individuais e ao mesmo tempo impõe ao Estado balizas 

na aplicação das medidas em detrimento dos cidadãos. 

Plasmada a respectiva evolução conceitual do devido processo legal e 

evidenciada sua diretriz dicotômica ao Estado e ao cidadão, tanto nos sistemas 

do common law quanto no do civil law, e após posicionar a cláusula detro do 

desennho constitucional atual, resta mais adiante reconhecer quais são seus 

elementos componentes, estratificando-os e vinculando-os à sua natureza 

jurídica, a fim do contínuo  desenvolvimento da presente tese. 

 

1.3 Natureza jurídica e elementos componentes do devido processo     

legal   

 

Inegável a condição de cláusula pétrea do devido processo legal. O 

atuar em direção à proteção de direitos fundamentais tais como vida, liberdade 

e patrimônio permitiu ao legislador alocá-la sob o manto constitucional após 

todo o processo de lutas e conquistas que a cláusula serviu. Assim se 
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posiciona sua natureza jurídica. O seu caráter objetivo e subjetivo já foi objeto 

de análise no item antecedente, de sorte que podemos conformá-la como a 

cláusula constitucional de garantia que objetivamente alberga direitos 

fundamentais, subjetivando-se quando os protege em casos concretos. 

Quais seriam os componentes elementares do devido processo legal? 

Como ele se constituiria a fim de lhe dar o status de garantia? Apesar de ter 

sido embrionário do sistema de common law, dele, segundo a posição 

sistêmica atual, não depende mais, embora seja decorrente. Necessário, então 

que se estude seus elementos constitutivos ao longo de seu valioso 

desenvolvimento.  

Como já salientamos em obra de nossa autoria “De se destacar que o 

devido processo legal precisou, ao longo de sua história, arrecadar conteúdo 

intrínseco axiológico, pois apenas a sua inserção normativa, fosse de caráter 

estatutário (civil law), fosse consuetudinário (common law), como parâmetro de 

garantia, não nos permitiu, como não nos permite até hoje,  por si só, proteger 

os direitos inalienáveis a ele vinculados. Não se buscarmos um conteúdo de 

racionalidade no preenchimento do critério do que é devido a um processo 

criminal”.48 

Visto que o grau de abstração da cláusula não fora bem explicitado nos 

ensinamentos de Edward Coke, a necessidade de se explicar a origem do 

devido processo legal advindo do sistema de common law se fez presente. Até 

porque o sistema do common law e sua base substancial na referida cláusula 

sofreu ataques árduos por Jeremy Bentham no século XIX que vaticinou “the 
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common law is made by the judges on the same principle as a man makes laws 

for his dog – he waits till his dog has done something he does not like and then 

punishes him for it”.49  

Com acurada razão, Jeremy Bentham sustentava que o sistema do 

common law, baseado exclusivamente na razão e no senso de justiça dos 

casos precedentes, tão bem conformados em seus contornos semânticos por 

Edward Coke, deixava a desejar em razão de punir os cidadãos por fatos que 

passavam a ser aceitáveis ou não dependendo de um bom senso ou de um 

critério de razoabilidade artificial instável.  

Desta forma os precedentes eram criados “pós-fato”, o que gerava 

estranheza e insegurança sobre o que seria ou não correto fazer.  Por isso os 

pensadores do século XIX caracterizaram o common law como uma coleção de 

leis post factum. A crítica sobre o controle desta razoabilidade nos juízes e os 

critérios de legalidade post factum passaram a ser a forte marca de Jeremy 

Bentham.50 

Sob este aspecto Edward Coke sofreu duras críticas sobre seus critérios 

de razão artificial e tais assacações foram ganhando espaço em face de as 

decisões ao final do século XVIII terem se transformado em verdadeiras 

surpresas, muito mais do que certezas sobre o certo (justo) e o errado (injusto), 

por conta da instabilidade daquela época. Em razão disso, o surgimento de um 

estatuto escrito que proibisse a retroatividade da lei post factum foi bem-aceito 
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quando da promulgação da Constituição da Carolina do Norte em 1776, que 

em seu parágrafo 24 assim disciplinava: “that retrospective laws, punishing acts 

committed before the existence of suc laws, and by them only delared criminal, 

are oppressive, unjust, and incompatible with liberty; wherefore, no ex post 

facto law ought to be made”.51 

Porém, o fato do deveido processo legal ter sido positivado nos 

estatutos, passando a referida garantia não ser exclusiva do sistema de 

precedentes, não resolveu, de per si, a problemática de sua interpretação 

axiológica com o preenchimento de seus conteúdos elementares, embora a 

sua normatização já tenha sido considerada como grande avanço aos freios e 

limites do poder à época. Restava ainda dar-lhe coloração substantiva, pois o 

preenchimento do que era devido (fairness) ainda se ressentia dos 

ensinamentos de Edward Coke52. 

Como também já havíamos lançado em nossa obra acerca da tarefa de 

complementação do que seria o devido processo legal esta coube aos 

estudiosos do século XX. Assim textualmente afirmamos “preencher de 

conteúdo axiológico o espaço semântico da palavra original “due” acabou 

sendo tarefa deixada ao século XX − tanto pelo sistema da common law, 

quanto pelo da  civil law. No que tange ao primeiro, necessário se faz uma 

distinção para a autonomia que a América do Norte ganhou, quando da guerra 

de sua independência em face dos colonos ingleses. Enquanto os Estados 
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Unidos da América do Norte, após a independência, reforçaram o poder da 

Corte, atribuindo-lhe o papel de guardiã dos valores constitucionais postos em 

seu estatuto maior, depois denominada “higher law”, William Blackstone, na 

Inglaterra, dedicou todo o seu labor professoral a dar ênfase e força ao 

Parlamento, criando assim uma substancial diferença entre o sistema da 

common law dos dois países”53. 

Os americanos, portanto, incumbiram-se da tarefa em continuar o 

trabalho de Edward Coke no tocante ao preenchimento do valor do devido 

processo legal. Sem exageros, Edward Coke asseverou que os direitos 

vinculados à garantia do devido processo não poderiam ser protegidos senão 

por uma cláusula justa. Como bem salientou John Orth: “due process still 

forbids, and always will, unfair procedures”54,  expondo assim a barreira 

imposta pelo devido processo legal. Mas ainda assim o conteúdo de “fairness” 

se mostrava muito abstrato.  

Em estudo substancial doutrinário acerca das decisões emanadas da 

Suprema Corte Americana entre os idos de 1890 e 1930, Michael J. Philips 

ressaltava algumas violações que a Corte entendia como em desatendimento à 

cláusula do devido processo legal. Dentre essas, as mais comuns: 1) ausência 

de contraditório, 2) tempo insuficiente ou inadequado para a resposta à 

acusação e 3) proibição de representação legal por defensor técnico.55  
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A partir daí a cláusula de garantia do devido processo legal começava a 

ganhar contornos axiológicos em razão de um alcance substancial sobre os 

procedimentos instaurados para a proteção dos direitos a ela vinculados.56 Mas 

foi no final do século XX, mais precisamente em 1970, no caso Goldberg 

versus Kelly, que a Suprema Corte norte-americana deu o grande passo no 

preenchimento da lacuna axiológica do devido processo legal vinculando a 

cláusula de garantia a dez requisitos, a saber: 1) notificação da parte; 2) 

contraditório; 3) direito da parte em se fazer representar na audiência; 4) direito 

de confrontar testemunhas; 5) direito de se opor às testemunhas; 6) 

publicidade de todas as provas trazidas ao processo pelas partes; 7) direito do 

acusado a um defensor técnico; 8) decisão somente sobre as provas 

produzidas em audiência; 9) motivação e fundamentação das decisões e 10) 

juiz imparcial.57 

Com referido julgado o trabalho de Edward Coke estava terminado e 

tivera seu feito alacançado pelo sistema de common law americano, dando à 

cláusula de garantia conteúdo axiológico para que pudesse se espraiar sobre 

os procedimentos, a fim de salvaguardar do poder e do império da lei e do 

soberano os direitos a ela vinculados. Como ressaltou John Orth em seu livro: 

“procedural due process, far from being a mere requirement of technical 

fastidiousness, retains the potential to unsettle the powerful”.58  
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Para efeito de desenvolvimento da tese necessário pontuar que no que 

concerne aos estatutos normativos, o devido processo legal com o 

preenchimento de seu conteúdo axiológico comparado aos sistemas inglês e 

mais precisamente ao americano pode ser encontrado na Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem (artigo 6°) e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos (artigo 14), visto que a referência ao “due process of law” possui 

correspondência direta com o processo equo (fairness) ou com o processo 

justo.  

Paolo Ferruaassenta ensinamento na mesma direção: “Giusto processo 

è formula di antica e ilustre ascendenza, alle cui origini si trovano i concetti di 

fair trial e due process of law della tradizione angloamericana. Ma il riferimento 

più immediato è senza dubbio la nozione di processo equo a cui sono informati 

l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della libertà 

fondamentali (procès équitable e fair trial nelle lingue ufficiali) e l’art. 14 del 

Patto internazionale sui diritti civili e politici”.59  

Vazando os textos normativos ora mencionados, temos o que segue: 

Art. 6° − CEDH: 

1- Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa 

seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo 

razoável por um tribunal independente e imparcial, 

estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a 

determinação dos seus direitos e obrigações de carácter 
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civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em 

matéria penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser 

público, mas o acesso a sala de audiências pode ser 

proibido à imprensa ou ao público durante a totalidade ou 

parte do processo. quando a bem da moralidade, da ordem 

pública ou da segurança nacional numa sociedade 

democrática, quando os interesses de menores ou a 

proteção da vida privada das partes no processo o 

exigirem, ou, na medida julgada estritamente necessária 

pelo tribunal, quando, em circunstancias especiais, a 

publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da 

justiça. 

2- Qualquer pessoa acusada de uma infração 

presume-se inocente enquanto a sua culpabilidade não 

tiver sido legalmente provada. 

3- O acusado tem, como mínimo, os seguintes 

direitos: 

a) Ser informado no mais curto prazo, em língua que 

entenda e de forma minuciosa, da natureza e da causa da 

acusação contra ele formulada; 

b) Dispor do tempo e dos meios necessários para a 

preparação da sua defesa; 
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c) Defender-se a si próprio ou ter a assistência de 

um defensor da sua escolha e, se não tiver meios para 

remunerar um defensor, poder ser assistido gratuitamente 

por um defensor oficioso, quando os interesses da justiça o 

exigirem; 

d) Interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de 

acusação e obter a convocação e o interrogatório das 

testemunhas de defesa nas mesmas condições que as 

testemunhas de acusação; 

e) Fazer-se assistir gratuitamente por intérprete, se 

não compreender ou não falar a língua usada no processo.  

 

Art. 14 − do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos: 

1. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais de justiça. 

Todas as pessoas têm direito a que a sua causa seja ouvida 

equitativa e publicamente por um tribunal competente, 

independente e imparcial, estabelecido pela lei, que decidirá 

quer do bem fundado de qualquer acusação em matéria penal 

dirigida contra elas, quer das contestações sobre os seus 

direitos e obrigações de caráter civil. As audições à porta 

fechada podem ser determinadas durante a totalidade ou uma 

parte do processo, seja no interesse dos bons costumes, da 

ordem pública ou da segurança nacional numa sociedade 
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democrática, seja quando o interesse da vida privada das 

partes em causa o exija, seja ainda na medida em que o 

tribunal o considerar absolutamente necessário, quando, por 

motivo das circunstâncias particulares do caso, a publicidade 

prejudicasse os interesses da justiça; todavia qualquer 

sentença pronunciada em matéria penal ou civil será 

publicada, salvo se o interesse de menores exigir que se 

proceda de outra forma ou se o processo respeita a diferenças 

matrimoniais ou à tutela de crianças.  

2. Qualquer pessoa acusada de infração penal é de direito 

presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido 

legalmente estabelecida.  

3. Qualquer pessoa acusada de uma infração penal terá direito, 

em plena igualdade, pelo menos às seguintes garantias:  

   

a. A ser prontamente informada, numa língua que ela 

compreenda, de modo detalhado, acerca da natureza e 

dos motivos da acusação apresentada contra ela;  

b. A dispor do tempo e das facilidades necessárias para a 

preparação da defesa e a comunicar com um advogado 

da sua escolha;  

c. A ser julgada sem demora excessiva;  
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d. A estar presente no processo e a defender-se a si 

própria ou a ter a assistência de um defensor da sua 

escolha; se não tiver defensor, a ser informada do seu 

direito de ter um e, sempre que o interesse da justiça o 

exigir, a ser-lhe atribuído um defensor oficioso, a título 

gratuito no caso de não ter meios para remunerá-lo;  

e. A interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de 

acusação e a obter a cooperação e o interrogatório das 

testemunhas de defesa nas mesmas condições das 

testemunhas de acusação;  

f. A fazer-se assistir gratuitamente de um intérprete, se 

não compreender ou não falar a língua utilizada no 

tribunal;  

g. A não ser forçada a testemunhar contra si própria ou a 

confessar-se culpada.  

4. No processo aplicável às pessoas jovens a lei penal terá em 

conta a sua idade e o interesse que apresenta a sua 

reabilitação.  

5. Qualquer pessoa declarada culpada de crime terá o direito de 

fazer examinar por uma jurisdição superior a declaração de 

culpabilidade e a sentença, em conformidade com a lei.  

6. Quando uma condenação penal definitiva é ulteriormente 

anulada ou quando é concedido o indulto, porque um fato novo 
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ou recentemente revelado prova concludentemente que se 

produziu um erro judiciário, a pessoa que cumpriu uma pena 

em virtude dessa condenação será indenizada, em 

conformidade com a lei, a menos que se prove que a não 

revelação em tempo útil do fato desconhecido lhe é imputável 

no todo ou em parte.  

7. Ninguém pode ser julgado ou punido novamente por motivo de 

uma infração da qual já foi absolvido ou pela qual já foi 

condenado por sentença definitiva, em conformidade com a lei 

e o processo penal de cada país.  

 

O artigo 111 da Constituição Federal Italiana assim dispõe: 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo 

regolato dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le 

parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e 

imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 

Nel processo penale, la legge assicura che la 

persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo 

possibile, informata riservata,ente della natura e dei motici 

dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle 

condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la 

facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare 
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le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di 

ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua 

difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di 

ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un 

interprete se non comprende o non parla la lingua 

impiegata nel processo. 

Il processo penale è regolato dal principio del 

contraddittorio nella formazione della prova. La 

colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla 

base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è 

sempre voontariamente sottratto all'interrogatorio da parte 

dell'imputato o del suo difensore. 

La legge regola i casi in cui la formazione dlla prova 

non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o 

per accertata mpossibilità di natura oggettiva o per effetto di 

porvata condotta illecita. 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 

motivati.  

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla 

libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali 

ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in 

Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale 
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norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo 

di guerra.  

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della 

Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli 

motivi inerenti alla giurisdizione.  

 

O artigo 5°, LIV e LV, da Constituição Brasileira sob esta esteira assim 

também reza: 

 

LIV − ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal; 

LV − aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 

e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

 

 

Assim, como se extrai dos artigos da Constituição Federal Brasileira 

adrede vazados, o devido processo legal objetivamente não permite maior, ou 

melhor, análise se for feita de maneira isolada, até porque a decorrência de 

outras garantias estão tratadas de forma topologicamente em incisos distintos 
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da Carta Magna. Todavia, a interpretação de todas as cláusulas constitucionais 

precisa ser feita de maneira lógica. 

Com base nos estatutos alienígenas trazidos à apreciação, por 

decorrência lógica, permite-se identificar que o devido processo legal se 

compõe de forma valorativa dos seguintes elementos: uma fonte legislativa 

objetiva (lei stricto sensu), contraditório entre partes em condição de paridade, 

um juiz imparcial e suprapartes, razoável duração do processo, defesa técnica 

compatível com a acusação, motivação das decisões, formação da prova sob o 

império do contraditório. 

Contorna-se, pois de natureza protetora a cláusula do devido processo 

legal aos direitos fundamentais tais como a liberdade (prisão-pena), intimidade 

(busca e apreensão, violação de domicílio) privacidade (conversas telefônicas 

e telemáticas) e neste caso afirma-se que os valores que representam a 

expressão do devido processo necessitam ser observados. Qualquer  

realização fora destes conteúdos se contrapõe às condições de validez do 

próprio processo. Referida cláusula espraia seu conteúdo para outros 

elementos tais como ampla defesa, contraditório, vedação da utilização da 

prova ilícita, motivação das decisões definitvas e/ou terminativas etc. 

Destaque, neste ponto, para o desenvolvimento da tese, será dado ao 

contraditório dentro de um prisma objetivo e subjetivo, elevando a paridade de 

armas ao grau de um de seus consectários diretos, e como esta reside em ser 

uma afluente da cláusula do devido processo legal até o realce de sua 

autonomia principiológica se fará necessário para centrá-la também como 

condição de validade do processo.  
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1.4 Consectários principiológicos decorrentes do devido processo 

legal 

 

O fundamento de todo o processo penal moderno repousa na cláusula 

do devido processo legal que condiciona e garante todos os direitos, deveres, 

faculdades, ônus, no desenvolvimento de todo o sistema processual. Não se  

admite que o processo e seus procedimentos decorrentes se realizem fora da 

cláusula-mor, sob pena de plena invalidade. 

Como bem delineado em nossa obra “Desde sua concepção embrionária 

até seu desenvolvimento completo como pressuposto de validade para a 

aplicação de sanções limítrofes aos direitos garantidos em sua cláusula, o 

devido processo legal se cercou de valores primordiais a fim de alcançar seu 

objetivo na limitação do poder do Estado, fosse qual fosse seu desenho 

político-governamental”.60 Dele, naturalmente decorreriam outras garantias que 

alcançariam também conotações e significados próprios a ponto de serem 

classificados como princípios autônomos, mas sempre consectários do 

fundamento do devido processo legal.  

Todas as garantias albergadas no processo, em razão da proteção de 

direitos individuais e coletivos, precisam estar em consonância com o seu 

objetivo que claramente consiste na materialização da aplicação da norma 

penal em um discurso bivalente de proteção de defesa social e de status 
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libertatis. Resta claro que o ius puniendi, girando sob os vetores dos valores 

fundamentais de proteção da cláusula-mor encontrará no instrumento 

processual seu marco regulatório quanto ao cerceamento, tolhimento e/ou 

perda de direitos tais como a liberdade, o patrimômio material e imaterial, a 

privacidade e a intimidade, hoje consagrados como fundamentais. 

Parafraseando o magistrado italiano Luciano Violante, outrora citado, 

destaca-se que se de um direito fundamental outros direitos são germinados a 

fim de que estes possam ser assegurados, é óbvio que do fundamento do 

devido processo legal outras garantias se concebam decorrentes. Primus, 

porque o processo penal se apresenta com finalidade dicotômica. Secundus, 

porque o método de acertamento da aplicação do direito material escolhido 

resulta de uma luta contra o império discricionário do poder e do arbítrio. 

A presunção de inocência (art.5.º, LVIII, CF) se mostra como decorrência 

crucial e se posiciona como valor primário à garantia do status libertatis do 

imputado em razão de sua submissão involuntária e cogente ao ius puniendi 

estatal.61 O professor pavese Vittorio Grevi ensina que “Tutti i diritti e tutte le 

garanzie che nel contesto costituzionale sono riferibili, anche indirettamente, 

all’imputato stesso derrogano della matrice logica e ideologica della 

presunzione di non colpevolezza – ex. Art. 27, commma 2.º Cost”.62 Explica-se 

assim que aliada à garantia objetiva do devido processo legal, em razão da 

necessidade de se aplicar a norma penal através de instrumento devido, o 

tratamento da lei ao imputado é garantístico em face de seu estado natural de 
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inocência, que só pode ser quebrado por mecanismo processual penal válido e 

definitivo. 

Impossível será o processo cumprir a missão bivalente de proteção 

individual e social sem a presença dos consectários principiológicos 

decorrentes da cláusula máxima de garantia do devido processo, tais como  a 

ampla defesa, o contraditório, a paridade de armas, a imparcialidade do juiz, a 

motivação das decisões, a formação da prova em contraditório. Referidos 

valores resguardados constitucionalmente pela Carta Magna italiana no artigo 

111, como já anteriormente mencionado. 

Insta registrar que no Brasil o único consectário que não se encontra 

expressamente positivado em quaisquer dos diplomas legais, seja sob o prisma 

constitucional ou no plano infraconstitucional é a paridade de armas, a par 

condicio. Não obstante, a ausência de positivação da “paridade de armas” pela  

pela dogmática vigente, não impediram que a doutrina e a jurisprudência 

reconhecessem a importância de seu  valor dentro do sistema processual penal 

vigente. Podemos inclusive citar que a paridade de armas se fza presente 

alguns julgados das Cortes Superiores nacionais.63 

Não obstante, ainda prematuro, neste passo, tratar a paridade de armas  

como elemento do contraditório ou diretamente do devido processo legal, ou 

ainda como cláusula de validade do justo processo, uma vez que dele não se 
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tratou diretamente, o que será feito nos capítulos subsequentes da tese 

desenvolvida.  

 

1.5 O devido processo legal e o justo processo penal: uma 

imbricação propositiva 

 

Paolo Ferrua  assevera que a atual fórmula e/ou o modelo de processo 

penal está baseado no justo processo. A razão desta assertiva encontra 

justificativa no vínculo que o conceito de julgamento justo recebe  pelo devido 

processo legal de tradição anglo-americana.Não despiciendo mencionar que a 

evolução sistêmica de atual relevo na Europa conseguiu sua positivação na 

própria Convenção Europeia dos Direitos do Homem, em seu artigo 6°, e no 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 14.64  

Como já tratado anteriormente, destaque-se a construção do justo 

processo dentro da dogmática italiana no plano constitucional em seu artigo 

111, alçando autonomia axiológica, o que é característica da tradição anglo-

americana, dando contornos realmente modernos à ciência processual e novos 

limites ao poder jurisdicional.   

No Brasil é no campo doutrinário que a expressão justo processo 

começa a ganhar corpo, tendo como ponto de partida o preceito ético do 

devido processo legal ao preenchimento de seu próprio conteúdo axiológico. 

Adauto Suannes, por exemplo, questiona que a locução devido processo se dá 
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em razão da mera observância das cláusulas procedimentais pelo Estado, mas 

que a finalidade de todo julgamento deve ser a concepção de um “fair trial”. 65  

Rogério Lauria Tucci, por sua vez, destaca a construção semântica da 

expressão paridade de armas vinculada à existência da ampla defesa, 

mediante a atuação de profissional habilitado a serviço do imputado que venha 

a se contrapor ao poder orgânico do estado acusador.66 Não obstante, de se 

afirmar que a concepção da condição paritária não é tão simples e nem tão 

singular assim. 

Caminha-se no Brasil, ainda, com muito vagar e pouca coragem na  

adoção de um método moderno sobre a  concepção processual. Muito embora 

tenha ocorrido a revolução constitucional em 1988, sendo um passo para o 

desprendimento do sistema oitocentista, que insiste em repousar suas hostes 

na inquisitio de tantos séculos passados, ainda se insiste na manutenção do  

anacrônico inquérito policial que com suas concepções e valores do passado 

ainda é vigente.  

O projeto de lei n.º 156/2009, aprovado em 7 de dezembro de 2010 pelo 

Senado Federal, que dará vazão a um novo código de processo penal e tem 

como escopo “revolucionar” o sistema processual pátrio a fim de positivar               

um sistema inspirado sob matizes acusatórios, não contemplou, ainda, 

infelizmente, a paridade de armas como consectário garantidor do processo. 

Não se encontra em lugar algum de forma expressa a  expressão “paridade de 
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armas”, para daí sim  surgir novo elemento caracterizador do novel sistema, o 

que, em princípio,  parece um grande equívoco.  

Assim, é necessário que um novo contorno moderno ao devido processo 

legal nacional apareça, ainda que o legislador constitucional pátrio tenha feito a 

escolha de preservar a cláusula nominada por Edward Coke no século XVII. 

Não é mero capricho semântico, pois não se trata de mudar somente a 

nomenclatura da cláusula, até porque dogmaticamente esta permanece como 

tal no ordenamento jurídico pátrio, mas sim criar uma ruptura sistêmica a partir 

dela, contornando os princípios com valores significativos para a criação de um 

sistema verdadeiramente acusatório, o que se  mostra possível com o que já se 

encontra internamente positivado. 

O que deve haver entre o devido processo legal e o conteúdo de justo 

processo é uma imbricação propositiva e conceitual para a concepção do 

sistema acusatório, representando, ainda que tardiamente – com um hiato de 

mais de 20 (vinte) anos – o avanço das reformas constitucionais.  Aos poucos o 

legislador vem demonstrando sua vontade de sistematizar o valor acusatório do 

processo, a exemplo do que fez com o capítulo atinente à prova no processo 

penal, impedindo que o juiz valore provas obtidas fora do contraditório 

processual. 

Marcelo Cecchetti  ensina que  o justo processo foi escolhido como 

modelo ou método a fim de impor  limites ao poder jurisdicional na Itália e teve 



65 

 

como fundamento o equilíbrio das garantias que se manifestam nas diversas 

realidades processuais postas ao desafio de aplicar a lei material.67  

É essencial que a ciência processual penal, através do processo que se 

instrumentaliza em um método de aplicação do direito material, seja envolvida 

de contornos cada vez mais racionais, consagrando o pleno controle para 

dissipar os discursos reacionários que  surgem atualmente sob modelos 

funcionais e enraizados arbitrariamente através do emprego de força no 

acertamento da realidade punitiva. Principalmente em dias atuais, quando se 

busca, de maneira equivocada, que o processo seja o porto seguro para a 

solução dos conflitos sociais que desembocam nas lides penais. 

Vittorio Grevi aporta que o justo processo se fundamenta em dois pilares 

essenciais. O primeiro aparece, a partir de sua constitucionalização, como  

garantia objetiva a ser observada pelo poder jurisdicional no cumprimento de 

sua função complexa. O segundo pilar fundamental repousaria na eficiência do 

processo para a aplicação do direito material. Sob esta esteira ficaria vedado  

subverter tal ordem em busca de uma eficiência injusta, ou mesmo procurar 

uma justeza ineficiente, já que se estaria negando as próprias funções das 

garantias tratadas objetivamente.68  
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De se indagar como seria o alcance da nova concepção de justo 

processo partindo da premissa do devido processo legal. A resposta encontra-

se na ruptura valorativa, com base nas novas concepções hermenêuticas 

acerca do conteúdo axiológico dos direitos fundamentais. Referidos direitos 

estão sob valores e conteúdos dogmáticos, sendo essencial que ganhem 

também reconhecimento a fim de que a postivação seja efetiva dentro do 

ordenamento.  

Essencial que os direitos individuais possam internar seus valores 

fundamentais dentro das garantias objetivas, permitindo-se, assim, a aplicação 

concreta através de correta interpretação axiológica e não meramente 

subsuntiva. É na dignidade da pessoa humana que se funda a aplicação dos 

valores tendo como ponto de partida os direitos individuais como a liberdade e 

a vida. 

Giovanni Conso, sob este aspecto, faz interessante observação: 

“Giustizia giusta vuol dire qualcosa più che giustizia, perchè giustizia giusta, 

processo giusto non sono soltanto la giustizia che rispetta le forme, il processo 

conforme a legge”. O professor italiano complementa seu escólio fazendo 

importante referência à crise positivista no tocante à aplicação meramente 

formal das regras, remetendo, pois, a um estado autoritário que também possui 

seu regramento formal, mas nem por isso concretizador do justo processo. Em 

suas exatas palavras: “Non si tratta semplicemente di rispettare le regole. Ci 

potrebbe essere un complesso di regole – penso ad uno Stato autoritario – le 

quali vengono scrupolosamente osservate nei relativi processi, ma ciò non 
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basterebbe per dire che quello sarebbe un processo giusto, che quella sarebbe 

un giustizia giusta”.  

Sob esta ótica o valor do justo processo, concebido e partindo da 

racionalidade de Edward Coke, tem, segundo o mestre italiano, um pano de 

fundo no aporte dos valores de direitos individuais a serem garantidos pela lei, 

a saber:  

 

La giustizia, il processo, hanno da essere giusti non 
soltanto nel senso di prescrizioni che vengono osservate 
scrupolosamente, ma in un senso più profondo, di un 
sistema che deve rispettare i grandi valori ed i grandi 
princìpi cui le norme devono ispirarsi. Ma dove rintrancciare 
i grandi valori, i grandi princìpi? In prima approssimazione, 
direi: risalendo ai diritti inviolabili dell’individuo, ai diritti della 
persona uman”. ... non é improprio vedere nell’espressione 
“giusto processo” il punto di arrivo di un’evoluzione. Due 
process of law esprime sopratutto l’esigenza di legalità, di 
rispetto delle regole nella procedura; l’attributo equo (o fair) 
vi aggiunge l’idea di un equilibrio simmetrico, di una parità 
in cui dovrebbero trovarsi davanti al giudice i soggetti che 
esercitano le opposte funzioni (accusa e difesa nel 
processo penale, attore e convenuto in quello civile); la 
qualifica di giusto va oltre, come vedremo, suggerendo un 
assetto processuale cognitivo, fondato su un sapere 
dialeticamente elaborato, capace di produrre una decisione 
giusta, pur nell’inevitabile fallibilitàdi ogni metodo (il 
processo è un tipico esempio di giustizia procedurale 
imperfetta).69  

 

 

Como bem arremata o professor italiano, é óbvio que o processo deve 

ser justo, aliás, é fundamental. Não se pode conceber que em pleno século XXI 

possamos acolher o processo como elemento de injustiça. Seria até mesmo 
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paradoxal em todos os seus prismas.70 E finaliza asseverando de maneira 

categórica que: “L’ingiustizia di una procedura è molto più dannosa che 

l’ingiustizia di una decisione, per la semplice ragione che l’una ha carattere 

durevole, si reitera con impatto sistematico, l’altra è soltanto un evento singolo, 

un fatto occasionale”.71 

Extamente por conta disto o conteúdo de justiça de um processo não 

pode ser algo arbitrário que se enquadre no puro decisionismo do intérprete, 

mediante um tecnicismo formal ou uma aplicação díspare dos elementos 

axiologicamente positivados, mas deve conter espaço substancial a fim de que 

os valores preenchidos sejam uniformes a compreender que a fórmula se 

encontra predisposta em elementos objetivos e de universalidade aceitos, 

resguardando-se da vontade do intérprete o que seja justo ou injusto.  

Portanto, a imbricação proposta, que procura fundamento e estrutura em 

raízes de cunho dogmático, dá ao devido processo legal o contorno de justo 

processo de maneira objetiva, não se podendo depender de um subjetivismo 

interpretativo, donde os valores para a construção de um sistema 

verdadeiramente acusatório têm como pontos iniciais os predicados 

constitucionais tratados nos artigos da Carta Magna, que rezam sobre o devido 

processo legal, a ampla defesa e, no capítulo seguinte, o contraditório como 

consequência da racionalidade na descoberta da verdade processual.  
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CAPÍTULO II . O contraditório e seu alcance 
principiológico 
 

 

2.1 Os sistemas processuais de prova sobre o acertamento 
da verdade fática penal. Método de falibilidade humana ou 
reconstrução perfeita da verdade histórica? 2.2 Natureza 
conceitual do contraditório. O contraditório como fomento 
ao direito de defesa. 2.3 O contraditório como consectário 
idealizador do processo: a regra de ouro.  Os elementos 
componentes do contraditório. 2.4 Posição no sistema 
jurídico. Contraditório argumentativo e probatório: a 
esgrima ideológica. 2.5 A constitucionalização do princípio 
do contraditório: aspectos dogmáticos e seu alcance 
processual. 

 

 

2.1 Os sistemas processuais de prova sobre o acertamento da 
verdade fática penal. Método de falibilidade humana ou 
reconstrução perfeita da verdade histórica? 

  

Como não existe um método da verdade absoluta a atender a uma 

perfeita reconstrução do fato criminoso, o processo se desvia de sua finalidade 

quando absolve um culpado, deixando impune o delito, mas também é assaz 

violento quando condena um inocente.72 O mestre italiano Paolo Ferrua nos 

conduz exatamente à encruzilhada finalística sobre os métodos de verificação 
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da verdade fática penal. Atualmente a preocupação com o papel da ciência 

processual tem se bifurcado em termos de eficiência e garantia.73 

Todo o sistema de regras hoje construído em torno dos instrumentos 

processuais, uns mais, outros menos, buscam acertar o fato histórico penal 

com a realidade da cena delitiva, a fim de que possa cumprir a sua dúplice 

função: a proteção social e a garantia da liberdade individual. 

Os sistemas processuais penais probatórios sempre foram fruto da 

busca do acertamento da verdade fática da conduta criminosa, procurando, 

cada um a seu modo, legitimar a aplicação da pena, em um conteúdo racional, 

ou por vezes divino, conquanto descobrissem suas “verdades”. A busca desta 

legitimidade esteve invariavelmente ligada a um ponto de encontro da “justiça” 

como pano de fundo para a violência da pena.  O conteúdo valorativo do que 

fosse justo é que sempre foi fluido, a depender de vários fatores exógenos ao 

processo criminal. 

A falibilidade humana dava lugar ao divino, sempre infalível e justo, no 

medievo. A racionalidade aos poucos começou a adornar os sistemas de 

prova, a ponto de afastar por completo o sacro do justo, como anteriormente 

tratado. Quando da escolha do monarca, cunhou-se o célebre axioma “The 

king can do no wrong” como demonstração de que estava ali presente alguém 

sobre-humano, sem falhas, sem erros. 
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A reconstrução do fato criminoso sempre foi objeto de estudos 

minudentes, mas o conteúdo racional do processo só começou a ganhar relevo 

a partir do século XVIII, época em que o Iluminismo passa a racionalizar o 

sistema de provas, ganhando espaço como método de aplicação do direito 

material, como já explicitado no capítulo anterior. 

Para tanto os sistemas de prova percorreram e até hoje percorrem longo 

caminho em busca de uma identidade que os legitime a servir de método de 

acertamento da verdade fática. Na modernidade já se reconhece que nenhum 

pode ser infalível ou perfeito, o que torna plausível a abolição das penas letais 

ao longo do século XX nos ordenamentos europeus. O revestimento do 

conteúdo de legalidade vai ganhando corpo e o sistema de organização 

probatória, cada vez mais regras que possam confrontar a verdade dentro de 

parâmetros aceitáveis.   

No direito canônico, nos tempos de Diocesano e dos imperadores do 

Oriente, podemos identificar a inquisitio como modelo de conformação 

probatória que legitimava a aplicação da pena, donde despontavam as 

seguintes regras e, portanto, suas fundamentais características:  

1) intervenção ex officio do juiz; 

2) sigilo absoluto do procedimento, inclusive para o acusado; 

3) procedimento e defesa totalmente escritos – documentação;  

4) todos os poderes concentrados no juiz-acusador, em confronto com a 

ausência de direito ao acusado; 
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5) liberdade para o juiz colher e escolher a prova; 

6) impossibilidade de o acusado propor provas a seu favor; 

7) custódia preventiva automática; 

8) recursos sem efeito suspensivo. 

 

Já o sistema probatório de matiz acusatório teve sua história iniciada no 

mundo helênico e no último século da República romana, caracterizando-se 

pelos seguintes pontos, que legitimam a reconstrução do fato penal histórico: 

1) acusação proposta e sustentada por pessoa diversa daquela que 

julga; 

2) publicidade e oralidade de todo o procedimento; 

3) paridade absoluta de direitos entre acusador e acusado; 

4) distanciamento absoluto do juiz na colheita probatória, seja a favor 

ou contra o acusado; 

5) alegações acerca do conteúdo probatório oriundas somente das 

partes; 

6) contraditório; 

7) liberdade como regra até sentença irrevogável; 
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8) limites aos recursos.74          

 

O Código napoleônico em 1810 se transforma no marco da Europa 

continental como o regulador da estrita legalidade penal, ou seja, todas as 

penas aplicadas deveriam se referir a crimes expressos na legislação 

codificada. Seria o prenúncio de um princípio garantidor, mas que se ressentia 

ainda de vagueza e indeterminação sobre a tipificação dos crimes que foram 

separados na parte especial. Em face da vagueza ainda se entregava ao 

julgador grande poder na conformação do fato com a norma. Como acentua 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, a habilidade de Jean-Jacques-Regis de 

Cambacérès deu ao Código napoleônico a mescla da estrutura inquisitorial 

com a aparência do sistema acusatório inglês.75 

Na Itália, o Código Penal albertino de 1839 finca o marco regulatório da 

legalidade estrita, sendo substituído posteriormente pelo Código sardo de 

1859, aplicado em todo o território italiano, com exceção da Toscana, que 

permaneceria com um código próprio, de 1856. O Código Zanardelli em 1889 

voltaria a unificar a Itália com a proposta de um código mais liberal, abolindo a 

pena de morte e estabelecendo garantias individuais ao cidadão contra o 

abuso do poder estatal. Referido código permaneceria em vigor até o advento 
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do Código Rocco de 1930, que regularia os direitos fundamentais na Itália até 

os anos 90.76 

O Código Rocco influenciaria sobremaneira toda a estrutura inquisitorial 

adotada no Brasil no ano de 1941, quando da entrada em vigor do atual CPP, 

que sofreria substanciais abalos quando da promulgação da chamada 

Constituição Cidadã de 1988. Todavia, Jacinto Nelson de MIranda lança crítica 

contundente sobre a sistemática – ainda dedutiva − da aplicação da legislação 

processual em desconformidade com os parâmetros constitucionais. Assim 

provoca o eminente professor: “Nos labirintos do sistema processual penal 

brasileiro habita Inocêncio III; e não são poucos os que gozam o lugar de um 

Torquemada. Nunca se terá democracia processual desse modo, por evidente, 

mesmo se se pensar tão só nos grandes magistrados”. E vaticina: “Um sistema 

desse porte, onde se controlam as premissas, não só não é alheio ao 

solipsismo como lhe incentiva. E o pior é que a Constituição da República não 

se faz viva”.77 

De se destacar que até o Código Rocco sofreria interferências 

legislativas, as mais significativas em 1944 com a abolição da pena de morte 

para os crimes comuns e em 1948 com o advento da reforma constitucional, 

abolindo-a também nas leis especiais. 

De se notar que toda essa codificação foi marcada por um sistema 

predominantemente inquisitório na condução da produção probatória e na 
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revelação da verdade processual para a aplicação da pena. Embora a 

racionalidade iluminista tivesse aberto o caminho para um instrumento 

processual de garantia, a concentração de poder e força sob a égide do 

julgador ainda preponderava.  

 A defesa técnica participava do processo como mero espectador, 

utilizando a retórica como seu maior trunfo para o sucesso de seu trabalho 

defensivo. Neste tempo há um verdadeiro culto aos discursos e ao simbolismo 

que se poderia dar sobre os fatos trazidos à cognição dos juízes. Não foi em 

vão que ao defensor foi cunhado o epíteto de “Convidado de Pedra”, em 

explícita ironia ao papel que a defesa desempenhava no processo penal 

retórico. 

O contraditório exercido era um contraditório diferido, estrito e confinado, 

após a produção da prova trazida ao conhecimento dos julgadores. Podemos 

dizer um contraditório meramente argumentativo, como veremos com mais 

vagar adiante.  

A persuasão, no sistema inquisitório, passa a ser o instrumento de 

retórica mais potente. A argumentação post factum probandum leva o 

julgamento a um jogo de palavras e misticismo fático. O mesmo fato 

probandum reveste-se com argumentos totalmente díspares, levando o 

julgador, muitas vezes, a escolher aquele que melhor usa do jogo de palavras a 

um caminho mais (i)lógico. Pode-se concordar com o pensamento aristotélico 

de que neste caso a verdade fática é encoberta pela verdade persuasiva, pois 

como já definia Aristóteles, “a retórica não servia para provar uma verdade e 

sim uma tese”. A concentração de poder nas mãos do julgador é enorme. O 
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controle sobre a prova é imperialista, e ilimitado seu poder sobre o conteúdo 

probandum. 

Mas é em 24 de outubro de 1989, com o Código Vassali, que a Itália 

viveria seu momento de revolução sistêmica probatória; seria, para sermos 

mais precisos, seu início, uma vez que se seguiriam posteriormente até os dias 

de hoje mais 84 reformas a fim de concretizar o cânone constitucional do justo 

processo, que, no tocante ao devido processo legal, teria como fundamentos o 

direito fundamental à liberdade e a garantia da inviolabilidade do direito de 

defesa. 

 Referido código marcaria a Itália com um sistema acusatório puro, que 

ainda sofreria alguns golpes em razão dos acontecimentos trágicos envolvendo 

magistrados e a máfia italiana. Luciano Violante aponta uma série de 

homicídios praticados pela máfia contra magistrados e Procuradores da 

República entre os idos de 1971 (Pietro Scaglione – Procurador da República 

em Palermo) e 1992, quando os assassinatos de Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino, este último Procurador da República também em Palermo, 

culminaram em ações legislativas para abrandar as garantias sistêmicas até 

então levadas a cabo por uma série de projetos de lei que dariam os contornos 

ao justo processo penal italiano78. 

Mas as reformas continuaram em busca de um processo penal justo, 

ainda que com as marcas endêmicas que a máfia produziu sobre os atores do 

processo. Todavia, ainda que com sacrifícios institucionais marcados pela 

violência, sob o ponto de vista jurídico, a Itália conseguiu alçar vôo 
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internacional em suas reformas processuais. Como nos ensina ENNIO 

AMODIO: 

 

Va del resto ricordato che, mentre uno studioso italiano 
(FRANCO CORDERO) lo bolla come “complicato, 
sovraccarico, verboso, piuttosto labirintico”, il codice del 
1988 si è guadagnata una grande attenzione sul piano 
internazionale, come unico esempio di sistema che saputo 
creare un solido ponte tra la tradizione continentale e quella 
di common law, giungendo ad influenzare le riforme 
processuali in vari Paesi (Portogallo, Spagna, Francia e 
persino Cina, nell’attuale dibattito dei giuristi).79 

 

 

Em 1999 a Itália marcaria o sistema acusatório de forma perene, pois 

com a introdução da lei constitucional n° 2, de 23 de novembro, que introduziu 

o artigo 111 em sua Constituição Federal, não se admitiria mais um regresso 

ao sistema inquisitório ou a um sistema similar ao do Código Rocco. Estava 

marcada a nova era acusatória do processo penal moderno.  Tais mudanças 

influenciariam mais tarde alguns pontos no projeto de reforma do CPP 

brasileiro como um ponto de referência sistêmica: um processo de matiz 

acusatório, seguindo a inspiração constitucional da Carta Cidadã promulgada 

em 1988, mas ainda sem vida real nas hostes dos procedimentos criminais 

Brasil afora. A evolução sistêmica italiana foi aqui trazida para demonstrar o 

caminho percorrido pelos italianos até desaguarem no justo processo.  
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No Brasil, como mencionado, não poderia ser diferente, pois referido giro 

sistêmico influenciaria anos mais tarde o anteprojeto de Código de Processo 

Penal brasileiro, tombado sob n° 156/2009, de ordem do Presidente do Senado 

Nacional.80 Ali, juristas estudariam um processo penal brasileiro voltado a um 

matiz de permeação acusatória, sendo certo frisar que o CPP brasileiro já vinha 

sofrendo em 2008 reformas pontuais a evidenciar a escolha sobre o critério de 

produção probatória. Falta ainda a mudança do paradigma cultural dos 

senhores juízes que, como feudais no poder, resistem a se distanciar do 

presidencialismo probatório instituído pelo sistema inquisitório, ainda de certa 

forma vigente no Brasil. A assertiva encontra guarida na recente decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, através do habeas corpus n.º 121216/DF, quando 

anulou a instrução processual em razão de o magistrado que presidiu a sessão 

ter continuado a fazê-lo sem a devida observância ao que determina a redação 

do atual artigo 212 do CPP que afastou o sistema presidencialista da produção 

probatória, senão observemos a referida ementa:  

HABEAS CORPUS. NULIDADE. RECLAMAÇÃO 

AJUIZADA NO TRIBUNAL IMPETRADO. JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO EM RAZÃO 

DO RITO ADOTADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO. INVERSÃO NA ORDEM DE 

FORMULAÇÃO DAS PERGUNTAS. EXEGESE DO 
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ART. 212 DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA 

LEI 11.690/2008. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. 

1. A nova redação dada ao art. 212 do CPP, em 

vigor a partir de agosto de 2008, determina que as vítimas, 

testemunhas e o interrogado sejam perquiridos direta e 

primeiramente pela acusação e na sequência pela defesa, 

possibilitando ao magistrado complementar a inquirição 

quando entender necessários esclarecimentos. 

2. Se o Tribunal admite que houve a inversão no 

mencionado ato, consignando que o Juízo Singular 

incorreu em error in procedendo, caracteriza 

constrangimento, por ofensa ao devido processo legal, 

sanável pela via do habeas corpus, o não acolhimento de 

reclamação referente à apontada nulidade. 

3. A abolição do sistema presidencial, com a adoção 

do método acusatório, permite que a produção da prova 

oral seja realizada de maneira mais eficaz, diante da 

possibilidade do efetivo exame direto e cruzado do contexto 

das declarações colhidas, bem delineando as atividades de 

acusar, defender e julgar, razão pela qual é evidente o 

prejuízo quando o ato não é procedido da respectiva forma. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91622/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91622/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/93621/lei-11690-08
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91622/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91622/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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4. Ordem concedida para, confirmando a medida 

liminar, anular a audiência de instrução e julgamento 

reclamada e os demais atos subsequentes, determinando-

se que outra seja realizada, nos moldes do contido no 

art. 212 do CPP.81 

Verificamos que a decisão é clara no tocante a pontuar que não cabe 

mais ao juiz a inferência imperialista sobre a prova devendo pois funcionar, de 

agora em diante, como garante e não como protagonista assegurando para 

que as partes atuem de maneira livre e em sede contraditória. 

 Como anota Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, o sistema atual 

brasileiro, baseado e permeado nos limites constitucionais, não se 

compatibiliza mais com o juiz sendo o senhor do processo e o senhor das 

provas, albergando-lhe poderes de decisão para depois buscar a prova que a 

justifique.82 

De se ressaltar que na Itália o marco inicial para se transformar o 

sistema inquisitório em acusatório fora a forma de a Corte de Cassação 

interpretar extensivamente o que já preceituava o artigo 24 da Constituição 

italiana promulgada em dezembro de 1947, levando o legislador 
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infraconstitucional a positivar os direitos individuais a um patamar garantístico 

de sorte a modificar a cultura do processo penal e materializar os referidos 

direitos em direitos substanciais das partes e não somente como 

consequências dos atos procedimentais a serem observados. 

 Referida contribuição legislativa muito se deve ao papel inovador da 

Corte de Cassação italiana, que passou a estender e ampliar o conteúdo 

axiológico das normas existentes, dando-lhes contornos inovadores que 

pudessem propiciar a cultura de um novo sistema processual, o de matiz 

acusatório.  

Assim, nas textuais palavras de Mariagrazia Orlandi: “Un’interpretazione 

estensiva dell’ art. 24 dell Costituzione induce a ritenere che il passagio al 

codice di ispirazione accusatoria dovesse necessariamente avvenire, poichè 

già lì si afferma, in modo solenne, l’inviolabilità del diritto alla difesa...”.83 

Sustentando a tese esposada, a doutrinadora italiana ainda faz menção 

expressa ao desenvolvimento do justo processo, mas este só viria a ser 

assegurado de forma solene e peremptória na Itália dez anos mais tarde, com 

a nova redação ao artigo 111 da CFI. Vale conferir os ensinamentos da jurista: 

“L’articolo, cui si è fatto riferimento, è tra le norme cardine per garantire quello 

che la Carta Costituzionale ha chiamato giusto processo, sulla scia del due 

process of law dottrina nordamericana, con cui si intende il giusto svolgimento 

del processo, ma che per la Corte italiana non dovrebbe mirare a pronunce 
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procedurali, bensì a pronunce di merito che coinvolgano ‘i rapporti sostanziali 

delle parti’’”.84 

Já Paolo Tonini afirma que a principal mudança de paradigma sistêmico 

para efeito de realização de um projeto verdadeiramente acusatório foi a 

introdução do contraditório para a formação da prova. Segundo o 

processualista italiano, o direito de o acusado se confrontar com o seu 

acusador e o contraditório possibilitaram ao sistema inglês elaborar o que se 

conhece atualmente por cross examination – sistema cruzado –, que teve nos 

americanos a fonte para condicionar os princípios constitucionais 

estadunidenses, bem como no ordenamento revolucionário francês. Ressalta 

ainda o professor italiano que “La riforma dell’ art. 111 della nostra Costituzione 

e la legge in commento ne costituiscono un epilogo, anche se probabilmente 

non definitivo. Per tali motivi è inevitabile Il riferimento alle scelte di principio 

che sono statefatte da altri ordinamenti processuali Che oggi appaiono recepite 

dall’ordinamento italiano.”85               

Desta forma, não há como negar que a referência conceitual entre os 

sistemas é a garantia do contraditório. Mas tal qual o embrião do devido 

processo legal (fairness) no hoje cotejado justo processo, necessário lapidar a 

referida garantia. 

A posição que as partes, principalmente a defesa, e que o juiz assumem 

a partir de um sistema acusatório, também marca a sistemática da colheita da 
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prova e do quantum de verdade que exprime uma sentença penal. Assim 

destacamos, como primeiro ponto de partida, os sinais de reconhecimento de 

um sistema verdadeiramente acusatório: 

1) a participação da acusação e da defesa em bases paritárias em cada 

fase e grau do procedimento; 

2) o interrogatório como instrumento de defesa; 

3) a investigação defensiva; 

4) a previsão normativa de se nomear um defensor para a constituição dos 

direitos civis; 

5) a assistência do defensor a todos os atos, com exceção daqueles que 

devem ser realizados com algum sigilo; 

6) a imparcialidade do juiz (la terzietà del giudice).  

Todavia, a transformação normativa deve acompanhar uma mudança de 

postura, de posicionamento cultural acerca do pensamento sobre a extensão e 

o valor do sistema processual penal. O trabalho se mostra complexo e árduo, 

explicando, assim, as incongruências vividas na administração da justiça penal. 

A própria normatização constitucional do direito inviolável à defesa e ao 

contraditório não foi suficiente para garanti-los dentro de um sistema 

acusatório. Nem na Itália e muito menos ainda no Brasil.  

A própria Corte Constitucional italiana não enxergava, em um primeiro 

plano, que a disparidade entre a acusação e a defesa pudesse requerer 

incursões constitucionais. Havia o contraditório, mas este não era real, 
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autêntico, visto que todo o armistício probatório era fornecido pelo MP e pelo 

juiz, mas não pela defesa, que se resguardava em um papel de contraditório 

persuasivo ou dialético, tão só.86 Era o convidado de pedra do processo. 

No Brasil, os diversos julgados da Suprema Corte garantiram, e ainda o 

fazem, o exercício do contraditório. 87 Mas de que contraditório estamos 

falando? Percebe-se, claramente, que no sistema de normas nacional do 

século passado o contraditório é tratado timidamente sob o ângulo e ponto de 

partida da dialeticidade argumentativa, um contraditório que garante tão só a 

retórica da discussão, em que a defesa se posiciona como inferior e sem 

poderio de prova, e o presidencialismo sistêmico ainda posiciona o juiz como o 

senhorio na busca da verdade, dita real, em que se trata o Ministério Público 

como autoridade e seus posicionamentos enquadram, adornam ou até mesmo 

fundamentam as próprias decisões − quer condenatórias, quer absolutórias. 

Não raras vezes os pareceres emitidos pelos procuradores emolduram as 

decisões judiciais.88 
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2.2 Natureza conceitual do contraditório. O contraditório como 
fomento ao direito de defesa    

 

O contraditório normatizado e constitucionalizado no ordenamento 

jurídico pátrio assume que natureza? Será sob este viés que a tese começa a 

despontar para um novo ângulo. O estudo aprofundado do contraditório em 

seus vários matizes nos permitirá asseverar de que sistema o processo penal 

nacional ora vive, ou tende a viver, na concepção da realização e produção da 

prova, “cuore” de toda a reconstrução fática penal das decisões.  

Elio Fazzalari na sua construção sistêmica posiciona o contraditório 

como elemento fundante e central de todo o processo, tanto é que sua 

afirmação de ser o processo um procedimento em contraditório tem como 

explicação de que este realiza verdadeira função dialética estruturante.89 

Reconhece o processualista italiano que o processo é um lugar a produzir 

efeitos através da participação das partes em contraditório em razão de uma 

não poder obliterar a atividade da outra, sendo certo ainda que as funções dos 

sujeitos são reflexas a ponto da correspondência de poderes, deveres e 

faculdades serem coligadas. Assim na lição em sua literal expressão: 

 

Il procedimento va, infine, riguardato come uma serie di 
facoltà, poteri, doveri: quante e quali sono Le posizioni 
soggettive che è datto trarre dalle norme in discorso; e che 
risultano anch’esse, e necessariamente, collegate in modo 
che, ad esempio, um potere spetti ad um soggetto quando 
um dovere sai stato compiuto, da lui o da altri, e, a sua 
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volta, l’esercizio di quel poetere costituisca Il pressupposto 
per l’insorgere di um altro potere (o facoltà o dovere)90  

 

O escólio de Elio Fazzalari configurou à sua época importante passo 

para firmar o contraditório dentro de um mecanismo central para a existência 

do processo. É também do mencionado autor italiano a ideia de que só existirá 

processo se em uma ou em mais de uma fase do iter da formação de um ato 

se contemple a participação não só do autor mas do destinatário dos efeitos 

daquela relação, desde que tal atividade decorra do próprio agir em 

contraditório.91 

Atualmente, a evolução deste valor se alargou para mecanicizar não só 

o processo de forma objetiva, mas para determinar a posição e atuação dos 

sujeitos processuais, mormente no tocante à efetiva participação das partes no 

processo criminal, sendo, pois a lição de Elio Fazzalari ficado um passo atrás 

da nova processualística penal, como veremos nos textos atuais de Mario 

Chiavario, Glauco Giostra, Vittorio Grevi e Paolo Ferrua. 

A realizar uma interpretação, conforme os valores constitucionais 

modernos, imperioso será alargar a extensão do contraditório para uma 

realidade do justo processo. Se este decorre do devido processo legal, como 

seu primeiro ascendente, se ele conforma a ideia de processo e se o sistema 

constitucional erige os direitos fundamentais como condição de garantia para 

todo o restante de sua realização político-democrática, não podemos mais 
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aceitar que o contraditório plasmado no ordenamento ainda seja o do século 

passado.  

Não se poderá mais viver com um contraditório diferido e privilegiado a 

uma das partes no processo, enquanto a outra é sempre notificada e 

cientificada para encontrar falhas, defeitos, obscuridades naquilo que a ela se 

apresenta, impedindo-a de realizar também sua própria busca probatória, pois 

assim o estado de garantia de ampla defesa estará manietado e obstaculizado 

pelas normas infraconstitucionais, o que inviabiliza uma verdadeira condição 

paritária na concepção da prova, como veremos adiante.  

Na Itália, o contraditório passou a assumir um papel preponderante para 

o desenvolvimento não só da figura instrumental do processo, como na lição 

trazida por Elio Fazzalari, mas do justo processo em face de sua assunção 

como garantia objetiva e não somente como garantia subjetiva. Assim: “Il 

difensore oggi, al pari del pubblico ministero, individua e raccoglie fonti di prova, 

portando così al GIP un contributo probatorio per l’archiviazione o l’udienza 

preliminare con i riti alternativi. Quindi, già in questa fase, si può “accertare la 

verità” e definire in tempi rapidi il procedimento”.92 

MARIO CHIAVARIO, um dos maiores processualistas penais italianos da 

modernidade, analisa os meandros em que o conteúdo do princípio do 

contraditório aparece no sistema constitucional italiano, contornando-lhe seus 

significados e alcances para todo o ordenamento jurídico penal. O primeiro 

significado do princípio, diz o processualista, é de raiz genérica, servindo de 
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fundamento para todo e qualquer processo, e não somente o penal, pois 

resguardado  como corolário da formação processual. Em um segundo plano, 

consitui o contraditório um método para a formação da prova. O professor 

Siracusano classifica o princípio dentro dos fundamentos probatórios,  a saber:  

 

… il contraddittorio enunciato come un principio di carattere 
oggettivo, come un metodo: è qualcosa, dunque, che va al 
di là dell’esigenza di tutela dell’interesse difensivo di chi è 
accusato penalmente, anche se non vorrei che 
dimenticassimo i grandi meriti storici di chi, nell’assenza di 
una norma come quella dell’attuale art. 111 comma 2, ha 
tratto già dall’art. 24 Cost. la tutela del principio del 
contraddittorio.93 

 

Diferentemente, o sistema brasileiro buscou garantir no artigo 

constitucional referente aos direitos fundamentais o contraditório no processo 

como raiz genérica, corolário de todo e qualquer processo, assim como 

acentuou Mario Chiavario em seu primeiro pronunciamento acerca da natureza 

conceitual do princípio em comento. Silenciou, todavia, a respeito do seu 

alcance e de seu conteúdo. No ordenamento processual penal, seja no atual 

CPP, seja no projeto n° 156/2009 que busca a criação de um novo CPP de 

matiz acusatória, o conteúdo continuou de raiz genérica, como mera garantia 

do processo. 

  Embora o legislador após a reforma pontual do sistema probatório 

nacional tenha trazido para o artigo 155 do CPP a produção da prova em 

contraditório judicial, a sua positivação sistêmica, por ora, não lhe deu vida 
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para além da funcionalidade processual. A ousadia, todavia, nos permite 

também trazê-lo para o campo do método objetivo de acertamento fático 

acerca da formação da prova, assim como fez o processualista italiano citado. 

Assim nos possibilita discutir o contraditório na formação da prova – colheita e 

produção - e o não somente o contraditório sobre a prova - já colhida e 

produzida.  

Como bem relatado, a incessante busca pela verdade dentro das 

quadras processuais legítimas se torna mais próxima quando para a prova 

podem contribuir as partes.  As palavras pronunciadas há mais de 200 anos 

por Lord Eldon, mencionadas por Mario Chiavario, já nos dão a certeza de que 

a verdade no processo só pode ser encontrada quando se faz a busca dentro 

do contraditório, “truth is best discovered by powerful statementes on both sides 

of the question” 94. Todavia, revelar o conteúdo do contraditório não é tarefa 

fácil quando se trata de estudá-lo dentro de sistemas fechados que 

ideologicamente se comprometem com um conteúdo de justiça sob matizes 

sociais influenciados pela onda da criminalidade crescente. O pan-penalismo, o 

direito processual do inimigo, em comparação ao que foi criado na ciência 

material, acaba convertendo o princípio para uma questão meramente de 

formação procedimental a legitimar a aplicação da pena em todos os casos. O 

contraditório diferido, formalmente perfeito, mas materialmente irrealizável, tem 

sido a pedra de toque do processo penal brasileiro, que ainda se ressente de 

um perfil ideologicamente comprometido com algum mecanismo sistêmico.    
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Desta forma, o medo de se revelar o conteúdo do contraditório de partes 

paritárias, equilibrando os poderes dos contendores do processo sobre a prova 

e afastando o juiz de sua original formação, tem sido o obstáculo intransponível 

para o alcance material do contraditório. Parece-nos ser mais uma questão de 

enfrentamento conceitual dentro de um paradigma valorativo do que 

propriamente a necessidade de se positivar também referido alcance 

principiológico dentro do ordenamento, porquanto lá já se encontra 

normatizado, consoante se depreende do artigo 5.º, LV da Constituição 

Federal. 

Na esteira do pensamento de Mario Chiavario, o contraditório não pode 

se reduzir a um torneio meramente oratório, em que as partes discutem sobre 

uma prova para a qual não contribuíram positivamente em sua formação, 

principalmente quando todo o esteio probante resulta da investigação 

preliminar produzida pela polícia judiciária, deixando às partes um papel 

reduzido de crer ou desconfiar daquilo que lhes chegou ao conhecimento. Aqui 

se põe em xeque a credibilidade do próprio processo formado sobre indícios 

que podem levar a ações penais desastrosas, não se levando em consideração 

sequer que o próprio processo acaba se revestindo de uma pena em si mesmo, 

mormente quando ganha ares midiáticos. As palavras de Adauto Suannes, 

mais uma vez, tendem a demonstrar a farsa do contraditório sobre a formação 

da prova trazida em juízo quando o autor expressamente vaticina: “Compare-se 

isso com a facilidade com que, entre nós, se condena com base em elementos 
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colhidos no inquérito policial, cuja ratificação em Juízo é, na maior parte das 

vezes, meramente rotineira.” 95 

A simples acusação formalmente recebida em juízo já tem o condão de 

desvelar uma mancha indelével na honra e na dignidade do acusado, que 

embora tenha sua garantia de presunção de inocência, esta se reveste de 

mera tratativa formal sistematizada, uma vez que o meio social assim não o 

trata nem o recepciona. Muitas vezes nem o juiz que deveria ser pessoa 

preparada para garantir o tratamento a todo acusado como inocente, também 

não o faz. O contraditório como método objetivo passa a creditar às partes a 

responsabilidade sobre o fato, o processo e a própria pena, atenuando a figura 

divina e infalível que o juiz ainda exerce no sistema processual vigente. 

Vertendo a energia de Mario Chiavario sobre o assunto em tela, temos 

que as palavras contundentes do professor da Universidade de Torino não nos 

deixam dúvidas sobre a importância do contraditório como método objetivo, a 

saber: 

il contraddittorio sulla prova è ridicolo, è un contentino, ma 
quel contraddittorio sulla prova ha pure un senso per 
discutere sui risultati delle operazioni probatorie, ha un 
senso per discutere e per valutare l’ammissibilità, e – non 
dimentichiamolo – per discutere la credibilità delle prove 
formate fuori del processo.96 
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E assim sendo, o contraditório em seu caráter metodológico objetivo na 

formação da prova passa a ser um princípio fundamental que, embora não 

assuma caráter absoluto, comportando algumas exceções devidamente 

calibradas dentro da razoabillidade, principalmente para a garantia do sucesso 

do próprio fim do processo, deve ser considerado como corolário do justo 

processo penal. 

Vittorio Grevi de maneira cândida obtemperou “la necessità che 

l’itinerario processuale si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di 

parità e davanti a giudice terzo. Nulla di nuovo, evidentemente, per quanto 

riguarda il contenuto dei princìpi così enunciati, che già oggi del resto vengono 

individuati come canoni essenziali (non i soli, peraltro) del giusto processo”.97   

Como já devidamente acentuado no desenvolvimento desta tese, o 

conceito de justo processo como descendente axiológico do devido processo 

legal garante que todos os elementos de prova sejam produzidos na presença 

do acusado perante um terceiro imparcial – juiz – em audiência pública. A regra 

como elemento caracterizador do processo num sistema acusatório pressupõe 

que o acusado tenha garantido o direito à defesa dentro de um sistema 

permeado pela garantia do princípio do contraditório. E dentro da lição trazida 

por Vittorio Grevi são considerados cânones essenciais do justo processo que 

o itinerário processual se desenvolva mediante contraditório paritético perante 

juiz imparcial. Não há como dei9xar de incluir, pois, o exercício da ampla 

defesa como decorrente lógico dos valores até aqui tratados. 
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Aqui, a mescla entre o direito de defesa  e o princípio do contraditório 

acaba se fundindo para além de suas naturezas jurídicas e conceitos 

jurisfilosóficos. Não se pode tratar da existência de um sem  se revelar o 

conteúdo de outro. Como uma simbiose conceitual não poderia garantir a 

ampla defesa fora da esfera do contraditório, neste diapasão se põe a 

discussão se a recíproca seria verdadeira.  Arriscamos dizer que teoricamente, 

dentro do plano dogmático, sim, não poderia existir contraditório sem a ampla 

defesa; mas, no plano sociológico, o que vemos é a ausência de efetiva 

defesa, ainda que tenhamos um contraditório diferido, temperado ou mesmo 

atenuado.    

Apoiamos também a assertiva lançada no escólio de Mario Chiavario, 

que por sua vez repousa seu argumento nas decisões da Corte Europeia dos 

Direitos do Homem, dando conta de que o direito à defesa se exprime através 

de um contraditório efetivo, que entende por conceder ao acusado 

oportunidade adequada e suficiente para contestar a acusação, bem como em 

se aprofundar nos testemunhos contrários ao seu status libertatis, através de 

exame “incrociato” – cross examination –, tanto no momento em que tais 

depoimentos forem de seu conhecimento como durante a duração do 

processo.98 

Assim, podemos dizer, ab ovo, que os prazos ora estabelecidos na 

legislação processual penal para se apresentar a resposta à acusação não 

podem ser considerados peremptórios, mas meros marcos regulatórios que se 
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podem estender para além, em razão da complexidade e da necessidade da 

defesa, observando-se, todavia, o fundamento maior da duração razoável do 

processo. Aqui, desde já, impõe-se afirmar, por imperativo do princípio 

decorrente do contraditório material, que tal direito não se resume a uma mera 

faculdade da parte, mas é um dever-garantia do Estado que não pode 

acolmatar o processo tendo-o como disponível daquela. Sobre esse aspecto, 

necessário se faz que a defesa seja materialmente realizada, para que o 

contraditório se efetive da forma prevista constitucionalmente.  

Sob esse viés, ousamos tratar o assunto do contraditório efetivo como 

elemento conglobante da ampla defesa, donde se extrai que tal princípio é o 

parâmetro de validade processual, sem o qual nulo por completo estaria o 

processo, podendo, a qualquer tempo, assim ser declarado. E como se 

seguirá, enfatizamos que os recursos, bem como as ações de impugnação 

independentes – mandado de segurança, habeas corpus e revisão criminal – 

são os meios capazes de garantir, cada qual ocupando seu espaço finalístico, 

que o princípio se espraie como fundamento-mor da ciência processual penal. 

Mais uma vez as palavras de Mario Chiavario soam pertinentes para 

fundamentar a assertiva adrede destacada:  

 

“L’impugnazione ha un significato essenziale di garanzia 
anche nell’attenzione che le danno le fonti internazionali di 
tutela dei diritti umani. È, all’osso, la garanzia di poter avere 
un controllo quando un giudice ci ha dato torto, per cercare 
di vedersi riconoscere le proprie ragioni. Non rientra in 
questa logica di garanzia l’impugnazione proposta soltanto 
per guadagnare tempo e per arrivare a una prescrizione, 
per arrivare a un’amnistia propria invece che ad un’amnistia 
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impropria, per arrivare a una scarcerazione per decorso dei 
termini.99 

 

No Brasil não é difícil encontrarmos aos borbotões exemplos de 

deficiência, ou mesmo ausência de defesa material, negando, assim, a 

existência do contraditório por debilidade da defesa, sob o ponto de vista da 

efetividade da garantia e/ou do princípio até aqui estudado. Em recente 

publicação de nossa autoria, pudemos constatar, quando do estudo acerca das 

decisões penais, a ausência total de defesa em casos onde os acusados eram 

defendidos pela defensoria pública do Estado de São Paulo100.  Não fosse o 

reconhecimento de tal debilidade, a norma que obriga a autoridade policial a 

comunicar a existência de uma prisão em flagrante também à defensoria 

pública do Estado não teria a necessidade de ser positivada.101 Não obstante, a 

lei formalmente garante a possibilidade de defesa quando da afetação ao 

direito fundamental que é a liberdade, antes mesmo do nascedouro da ação 

penal; caberá, todavia, ao magistrado o cuidado e o zelo a fim de que 

materialmente se efetive a defesa sob o ponto de vista real. 
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2.3 O contraditório como consectário idealizador do processo: a 
regra de ouro na formação da prova. Os elementos componentes do 
contraditório 

 

 Já nos posicionamos anteriormente no sentido de que o processo 

moderno, hoje garantido em bases sólidas de participação dos interessados, 

ainda que não perfeitamente efetivadas sob um ângulo de paridade, porquanto 

repousa muita desconfiança na responsabilidade processual da defesa sob o 

signo da “parcialidade contratual” ou, como pensamos denominar, “parcialidade 

de fidúcia”, não possa mais ser gerido sem a presença do contraditório. Ennio 

Amnodio assim assevera  enfatizando  como a busca da verdade é visualizada 

sob a ótica dos sujeitos processuais díspares: “Al contrario, nel nostro grande o 

piccolo schermo l’immagine dell’avvocato è quella del sabotatore di un percorso 

che i magistrati hanno solidamente tracciato per giungere alla verità. La nostra 

cultura inquisitoria continua a riconoscere a giudici e pubblici ministeri il 

monopolio per la ricerca della verità.” 102  

A sua ingerência gestacional em sede de desenvolvimento processual 

terminou por fundir o contraditório como a regra de ouro do processo. 

Primeiramente porque fora plasmado sob o manto constitucional, e este 

fenômeno tem se repetido em vários ordenamentos jurídicos alienígenas tais 

como na Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra. Em segundo lugar, porquanto diz 

respeito ao fundamento do processo para garantir que as partes atuem 

positivamente na seara da contenda processual, objetivando a reconstrução do 
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fato histórico tutelado pelo direito penal, ainda que no Brasil tal garantia se 

ressinta de maior atividade das partes, principalmente a defesa, na colheita e 

produção probatórias, pois, como dissemos, vivemos ainda sob um sistema 

embrionariamente inquisitorial, muito embora as reformas dogmáticas de 2008 

no Código de Processo Penal apontem outra direção. Culturalmente ainda se 

pensa com olhos “presidencialistas” acerca da gestão da prova e do processo. 

 O professor Glauco Giostra, da Universidade Sapienza de Roma, 

discípulo direto dos ensinamentos de Giovanni Conso e Vittorio Grevi, sustenta 

que o conteúdo nuclear de um processo confiável repousa na realização do 

contraditório em seus elementos mais essenciais. E quais seriam esses 

elementos? 103       

Para a consecução do princípio, necessário primordialmente que 

estejamos diante de partes contrapostas, havendo a ciência e a oportunidade 

de contrapor não só argumentos – contraditório argumentativo –, mas também 

fatos devidamente reconstruídos – contraditório material –, em igualdade de 

condições. Daí se destaca ser a cognição – ciência –, a participação – 

oportunidade – e a isonomia – paridade, seus elementos essenciais. A 

ausência de qualquer um desses, a nosso sentir, desnatura o contraditório, 

transformando-o em qualquer outra coisa, menos na precisa regra de ouro, 

expressão cunhada pela doutrina italiana. 

O contraditório não se resume a garantir que uma parte possa utilizar-se 

somente do conteúdo linguístico para contrapor fatos trazidos à cognição pela 
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outra. Isso é arremedo do princípio. Impedir que uma parte tenha contato com 

a hipótese fática é negar-lhe a oportunidade da efetiva contraposição, daí por 

que não se justifica, dentro de uma concepção moderna e constitucionalizada 

do princípio, que os elementos cognitivos da investigação não possam ser 

também objeto de questionamento pelas partes. No pontual dizer de Glauco 

Giostra: 

Lo scopo dell’atto di indagine non è l’accertamento della 
verità, ma quello di fornire il massimo contributo informativo 
per cercare più efficacemente le fonti ed i riscontri, che 
consentano di verificare in giudizio un’ipotesi di verità: serve 
a conoscere per agire, non per giudicare. Ne deriva che 
l’atto di indagine è qualitativamente incommensurabile 
all’atto di prova.104 

 

Assim, afeta sobremaneira o princípio do contraditório a impossibidade 

de as partes checarem a hipótese fática mediante instrumentos de investigação 

próprios, ou mesmo a prática usual de os magistrados brasileiros perguntarem 

em juízo se aquela “testemunha” confirma seu depoimento prestado para a 

autoridade policial, ato praticado longe dos olhos e da efetiva participação das 

partes. Até porque como já mencionamos alhures tal confirmação é prática 

rotineira. 

Conquanto isso toca ao juiz – terceiro não interessado −, não 

descuramos que a aplicabilidade de tais elementos se encontra  sob a sua 

autoridade, por isso supraparte, que imporá aos contendores o respeito aos 

consectários essenciais. No dizer de Claudio Faranda, o juiz integra o princípio 
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do contraditório de forma a perfectibilizá-lo. Porém, o cuidado que se deve ter 

acerca da participação do juiz na integração do princípio é de que este não 

venha a interferir, calibrando-o com sua carga de poder na busca da verdade 

dita real, mas sim efetivamente garanti-lo, integrando-o como método de 

acertamento da verdade fática trazida pelas partes contrapostas. Assim seu 

textual pensamento: “Il giudice anche nel caso in cui abbia poteri autonomi di 

accertamento, lungi dall’impedire l’attuazione del contraddittorio, lo integra e lo 

disciplina, esercitando su di esso, come nel processo accusatorio puro, funzioni 

di controllo e di direzione; in alcuni casi tempera addirittura gli squilibri dinamici 

che possono crearsi tra le parti per imperfezione nell’organizzazione dei relativi 

uffici”. 105 

Logo, a inserção de perguntas meramente confirmatórias acerca da 

hipótese fática trazida à cognição como elemento de prova é uma forma 

oblíqua e tangencial a margear a aplicação do princípio do contraditório, como 

adrede vazado. Até porque a operação de se colher a prova fora do 

contraditório tem se mostrado danosa, porquanto elementos outros que não os 

aqui mencionados acabam por influenciar no resultado probatório: pressão 

psicológica, influência do poder autoritário, abalos emocionais, coação moral, 

coação física etc.  

Ainda utilizando-se do escólio do professor da universidade romana 

Glauco Giostra para o qual “La prova dichiarativa consiste quasi sempre in 

un’operazione maieutica, quella dell’interrogare, particolarmente delicata. 

Evocare la traccia mnestica che si presume nel soggetto è operazione 
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insidiosa, essendo il ricordo materiale vulnerabile, e la sua enunciazione 

soggetta a adulterazioni. Sono frequenti, e spesso irreversibili, i danni da 

forcipe dell’interpellante” , podemos afirmar sem dubiedades que o fato a ser 

demonstrado nas hipóteses construídas pelas partes deve ser objeto de 

participação destas.106 

Como nos ensinamentos trazidos por Glauco Giostra, a verdade deve 

brotar do contraditório, e não fora deste, muito embora reconheça o professor 

da universidade romana que o legislador tem buscado, por muitas vezes, em 

face de escolhas plasmadas na política criminal (por ora, assim justificamos), 

uma verdade menor, abrindo mão da regra de ouro em troca de redução de 

pena, suspensão condicional do processo e outras medidas que evitam seja a 

verdade produzida sob o auspício da participação efetiva das partes na seara 

processual. Como bem esclarecido em sua lição: 

Qualora,invece, si rinunci al dibattimento sotto la pressione 
di minacce o promesse, tanto più queste sono consistenti, 
tanto più ci si allontana dal valore del contraddittorio e si va 
verso una mercificazione della verità. È come se 
l’ordinamento dicesse: quello è il sistema migliore per 
raggiungere la verità ma faccio in modo che le parti si 
accontentino di una verità minore o di una non verità, 
“barattandone” l’assenso, di volta in volta, con la riduzione 
della pena, con la non pubblicità del giudizio, con la non 
menzione nel casellario giudiziale, con la non affermazione 
della responsabilità e via dicendo.107   
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Sob o signo da cognição, ciência ou conhecimento, já se desdobra a 

impossibilidade de se ter sob sigilo fatos e argumentos – em ambos casos, as 

partes realizam a esgrima paritária de forma clara, não podendo haver, ao 

menos como regra, provas ou argumentos que não possam ser contrapostos, 

sob pena de se invalidar o ato processual. Daí por que temos como ilegítima a 

prova emprestada, a inovação acusatória sem a ciência defensiva, a inovação 

defensiva sem a ciência acusatória, a homologação confirmatória judicial de 

atos praticados em sede persecutória administrativa sem a presença e 

participação efetiva das partes e a prova sigilosa. 

Paolo Tonini relata que as provas colhidas secretamente, seguindo as 

concepções inerentes ao princípio em estudo, são gravadas por sua 

inutilizabilidade, expressão cunhada para invalidar a eficácia do ato processual 

que atente contra o contraditório.108  

Ainda que alguns atos devam ser realizados in audita altera parte, a 

título de exemplo, interceptação telefônica, gravação ambiental, prisões 

cautelares, mandados de busca e apreensão, posteriormente à sua 

consecução devem, ou ao menos deveriam, as partes ser intimidadas e/ou 

notificadas para que, cientes dos atos então já formados, possam produzir 

aquilo que lhes é do alcance na defesa dos valores constitucionalmente 

garantidos no processo para a extração da verdade dentro do contraditório. 

Registre-se, por oportuno, que todas essas medidas acautelatórias passam 
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pelo crivo da utilidade e necessidade, por isso, utilizadas de forma excepcional 

no processo penal moderno. 

Negar a possibilidade de contrapor e/ou construir elementos fáticos que 

compronham hipóteses antagônicas nas medidas cautelares de urgência é 

negar o contraditório neste iter procedimental sem qualquer razão que possa 

justificar tal negação dentro do mecanismo do justo processo ora esposado. 

 

2.4 Posição no sistema jurídico. Contraditório subjetivo e 
contraditório objetivo. A esgrima ideológica entre o argumento e a 
reconstrução do fato histórico na formação da prova mediante a 
utilização do contraditório 

 

“Il giudice penale non tanto sa il diritto, 

quanto piuttosto lo deve trovare, dopo 

aver diligentemente ascoltato le ragioni 

delle parti.” Ennio Amodio 

 

 A doutrina italiana, de onde se extrai a base de todo o argumento 

edificado na tese ora construída, entende que o princípio do contraditório, além 

de sua posição constitucionalizada, assume contornos dicotômicos porquanto 

resguarda dois sensos: um de natureza objetiva e um de natureza subjetiva. 

Sob o ponto de vista nacional, a garantia do contraditório no artigo 

constitucional de que trata os direitos fundamentais art. 5.º, LV também pode 

ser alargada, sob o espectro de garantia e direito. Senão vejamos. 
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 O primeiro senso (objetivo) se verifica quando a formação da prova só 

se dá mediante o princípio do contraditório. O segundo (subjetivo), quando se 

garante ao acusado a possibilidade do confronto com o acusador, em um 

desafio de partes para o deslinde, dentro do processo, dos valores ius puniendi 

versus status libertatis . 109 

 Logo, no plano constitucional teríamos o contraditório assumindo o viés 

de garantia (senso objetivo) e de direito de defesa do acusado (senso 

subjetivo), de sorte que as lições trazidas do velho continente se aplicam 

perfeitamente ao nosso ordenamento sem maiores reservas. 

 Sob um ponto de vista sistemático, de se notar que o contraditório como 

método de acertamento da verdade fática mediante a sua reconstrução na 

formação da prova não se põe a ser infalível. Não existem, segundo os 

posicionamentos seguidos por Paolo Tonini, Glauco Giostra e Vittorio Grevi, 

métodos infalíveis de busca da verdade. Todavia é o método menos imperfeito 

em um senso que evita que uma das partes contamine a referida prova com 

sua visão unilateral sobre os fatos.  

Assim, pode o juiz controlar melhor o acertamento fático dentro de uma 

visão bilateral daqueles que se posicionam como interessados pelo resultado 

mais próximo da verdade possível. Como bem relatado por Glauco Giostra no 
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famoso teorema de Arthur Bloch: “Gli ottimisti proclamano a gran voce che 

questo è il miglior processo possibile, i pessimisti temono che sia vero” 110. 

 Desta forma, o contraditório como método de acertamento da verdade 

na formação da prova, em um prisma objetivo é indisponível, visto que tal 

garantia não pode ser dada ao talante das partes. Concordamos com Glauco 

Giostra quando vaticina não ser possível ao acusado dispor do contraditório 

sob este ângulo, porquanto a prova só se forma mediante o desenvolvimento 

da atividade das partes dentro do processo sob o controle do juiz, e a este só é 

dado apreciar as provas obtidas neste ambiente. Assim também a expressão 

literal da dogmática nacional no artigo 155 do CPP, que explicitamente 

determina: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. 

Correto afirmar, pois, que o contraditório como método contribui 

efetivamente para a formação da prova genuinamente válida ao acertamento 

do fato histórico penal, uma vez que a valoração desta pelo magistrado passa 

pelo conteúdo de quanto ela tenha sido gerada e gerida dentro de tal ambiente.   

Registre-se, por oportuno, que a referida formação probatória encontra 

seu limite em uma base hermética, o tempo, não deixando sem controle efetivo 

a formação da prova através da aplicação, também, do princípio da duração 

razoável do processo. Contrario sensu, estaríamos a admitir um prolongamento 
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inaceitável na formação probatória. Portanto, os prazos estabelecidos na 

legislação processual, conquanto marcos regulatórios precisos, embora não 

tenham caráter peremptório, para a formação da prova serão gravados, em 

regra, pela preclusão temporal.  

No tocante ao seu aspecto subjetivo, tratado o princípio como direito de 

defesa, tem-se que tal natureza resguarda a possibilidade de o acusado 

defender-se provando, ou seja, confrontando-se com o acusador através do 

exame cruzado da prova, o que, in casu, poderia deste direito dispor, abrindo 

mão de realizar referido cruzamento ao simples aceitar tácito e/ou expresso da 

prova apresentada em juízo. Paolo Tonini traz a lume que tal direito é secular, 

tendo sua origem na Inglaterra no ano de 1603 e, depois, no tratado da 

Constituição Americana em 1791, com raízes em vários ordenamentos 

jurídicos de outros países do continente europeu.111      

Portanto, o direito a um contraditório subjetivo se vincula ao grau de 

disponibilidade dos interesses do acusado, devendo, todavia, o juiz assegurar 

que tais interesses realmente estejam sendo atendidos, a fim de que não se 

confunda esta disponibilidade com dispensabilidade no tocante a tal direito. 

Aqui não se lança censura alguma ao valor subjetivo que a doutrina aportou ao 

princípio, mas deve o magistrado acautelar-se para que tal relatividade com 

que se dispõe o direito defensivo obedeça de forma rigorosa ao que se 

substancializa no princípio da ampla defesa como garantia objetiva para que 

seja observado o fundamento do justo processo.  
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A tutela jurisdicional gravada desde a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem (artigo 10) já garantia que a todo cidadão será assegurado o direito 

a um julgamento imparcial e justo, em condições de igualdade, a fim de que um 

juiz ou tribunal lhe afirme seus direitos e determine seus deveres. Gian 

Domenico Pisapia classifica tal direito como a possibilidade de o acusado exigir 

que o acusador prove suas alegações mediante fatos comprovados por 

testemunhos que devem se submeter também ao confronto do acusado, bem 

como a possibilidade de o acusado trazer provas que o inocentem – direito à 

contraprova. 112 

Não se poderia, pois, considerar como justo o processo em que o juiz, 

ao verificar que o direito de defesa, em face de um contraditório subjetivo, está 

sendo dispensado em contrariedade aos interesses do acusado, seja por má 

formação da defesa técnica, seja por desinteresse e/ou qualquer outro motivo 

que atente contra o direito fundamental de confrontação da prova, não se põe a 

garanti-lo de forma objetiva.  Aqui a própria jurisdição impõe que ao acusado 

seja garantido tal direito. 

Sobre esse aspecto Glauco Giostra tem lição lapidar: “...quando una 

garanzia diviene connotato della giurisdizione, dire che è un diritto o è inutile 

(qualsiasi garanzia oggettiva ha una ricaduta in termini di diritto delle parti a 

farla valere) o è pericoloso (se si vuol dire che, per ciò stesso, è disponibile)” 

.113 
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Logo, à guisa de se atender à disponibilidade de tal direito, não pode o 

juiz deixar de verificar se os interesses do acusado foram efetivamente 

atendidos quando o silêncio desidioso de seu defensor trouxer abalo 

substancial para o resultado do confronto probatório e argumentativo. A defesa 

neste passo não é disponível a ninguém, nem mesmo ao próprio acusado que 

deverá ter garantida a possibilidade da contrariedade em forma linear e 

substancial.  

Nã obstante, não se olvida que com o giro sistêmico sobre a concepção 

e o alcance do contraditório e seus efeitos na produção da prova, nasça um 

novo ponto de encontro acerca da esgrima que ideologicamente ocupou tanto 

espaço na ciência processual penal no tocante ao papel desempenhado pelas 

partes para o resultado advindo de uma contenda judicial penal.  

Desde o princípio do contraditório sobre a prova – argumentativo, ou 

seja aquele que se limitava a debater a prova já apresentada a fim de que se 

formasse uma convicção acerca da sua credibilidade, utilidade ou mesmo 

veracidade − até a nova construção participativa do contraditório na formação 

da prova – contraditório material  −, tem-se que os sistemas inquisitório e 

acusatório há muito vêm lutando para consolidar um método a legitimar a 

aplicação da pena, ou a garantir o ius libertatis, que tenha a verdade fática 

como pano de fundo ou como responsável pela própria incidência normativa, a 

partir de pontos de vista e argumentos díspares, em que uma parte sairá 

vencedora e a outra, vencida. 

A escolha pelo magistrado sobre a argumentação, ou a prova de uma 

das partes, nos convida a alguns questionamentos assaz interessantes: a parte 
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vencida estaria faltando com a verdade no processo? A parte vencedora seria 

a própria representação da verdade? A sentença condenatória e/ou absolutória 

representando a verdade processual estaria correspondendo sempre aos fatos 

ocorridos?  

Não podemos responder afirmativamente a nenhum desses 

questionamentos; a própria dogmática assim não nos deixaria quando admite 

no processo a possibilidade de desconstituir a coisa julgada através da revisão 

criminal ou do habeas corpus, prevendo aqui o erro judicial seja na aplicação 

da norma, seja na compreensão sobre o fato, seja sobre a equivocada 

assunção da própria prova.  O que se poderia afirmar é que a sentença, após a 

escolha de uma das teses, ou como no dizer de Franco Cordero, hipóteses, 

apresentadas com elementos lógicos, é certa, pois baseada em fatos  trazidos 

ao conhecimento do magistrado. 

Todavia, a referida legitimação, por vezes baseada na reconstrução dos 

fatos, por outras na concepção do que venha a ser a verdade da existência 

sobre os fatos, em duas direções anatagônicas demonstradas de maneira 

lógica pelas partes, nos mostra o que a filosofia aristotélica já apregoava, ou 

seja, que a verdade está no pensamento e na linguagem, e não no ser ou no 

estar das coisas, ou ainda, que a medida da verdade é o ser e o estar das 

coisas, e não o pensamento ou o discurso. 

Portanto, a atividade argumentativa sobre os fatos e a atividade 

probatória acerca dos fatos sempre ocuparam e continuarão a ocupar os 

questionamentos no tocante à atividade das partes e seu contributo para a 
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formação da convicção do juiz na escolha das teses e hipóteses que se 

contrapõem, mediante a descoberta da verdade através do contraditório. 

Renzo Orlandi afirma que o ato de provar é composto de verdadeira 

ação argumentativa utilizada pelas partes como genuína atividade processual 

que  complementa a própria atividade do magistrado, sem a qual este não 

poderia chegar a qualquer conclusão nas raias processuais sobre o fato a ser 

julgado. Aduz ainda o processualista italiano que boa parte da doutrina não lhe 

atribui valor técnico processual em face de que tal arte seria uma prática, 

tendo-a como fenômeno pré ou extrajurídico. Outro ponto a ser esclarecido, diz 

ainda o processualista Renzo Orlandi, residiria no fato de que o juiz não 

absorveria a argumentação das partes por não ser essencial ao seu 

convencimento. 114 

Não obstante, Renzo Orlandi tem a argumentação como parte integrante 

da atividade probatória, pois a contrario sensu, segundo ele,  o juiz estaria livre 

para formar sua convicção em meras máximas de experiências pessoais e 

culturais, desconsiderando por completo as atividades desenvolvidas pelas 

partes no processo. É bem verdade que no sistema inquisitório isso seria 

possível, mas sob um modelo acusatório difícil, ou mesmo impossível, seria a 

atividade do magistrado, sem que as partes produzissem ou formassem os 

                                                           
114

 RENZO ORLANDI – L’attività argomentativi delle parti nel dibattimento penale (p. 3/4) in FERRUA, 
Paolo; GRIFANTINI, Fabio M; ILLUMINATI, Giulio; ORLANDI, Renzo. La prova nel dibattimento penale. G. 
Giappichelli Editore: Torino, 2005. p. 353. 



110 

 

atos de prova, contornando-os com as cores e razões de seus respectivos 

convencimentos.115 

Ainda sob a batuta do mestre Renzo Orlandi, registramos que muito da 

motivação posta nas decisões judiciais acerca do conteúdo probante dos 

processos decorre de percepções sensoriais do magistrado, por vezes fora do 

conteúdo argumentativo das partes e também dos fatos em si por elas trazidos, 

outrora com discursos evasivos de protecionismo social, muito comuns em 

tempos de criminalidade em escala progressiva, devendo tal motivação receber 

o reproche da ciência jurídica. Como relatamos em nosso estudo já publicado 

sobre as decisões penais, a motivação deve relegar os sentimentos do 

magistrado a um segundo plano, posto que o dever de fundamentar decorre de 

garantia constitucional visando permear as sentenças de sentido racional 

legitimante. 116 Não obstante, tal dever motivacional, como ora completamos, 

só poderá ocorrer dentro do eixo probatório formatado pelas partes em efetivo 

contraditório, aperfeiçoando assim os fundamentos e garantias postas no 

sistema processual penal. Cuidamos com mais vagar do referido assunto no 

último capítulo da tese quando então analisamos a posição central do juiz 

dentro do contexto do justo processo no sistema acusatório de partes 

paritéticas em poderes, faculdades, direitos, deveres e prerrogativas. 

Todavia, não é despiciendo, ainda neste quadrante, colacionar o tratado 

por Teresa Arruda Alvim Wambier que busca na etimologia da palavra 
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sentença o sentido de  seu conceito, lecionando que a palavra remonta ao 

vocábulo latino sententia, que se originou de sententiando, gerúndio do verbo 

sentire, daí porque deduz a idéia de que o juiz, ao sentenciar, declara o que 

sente.117  

Surge daí polêmica interessante no tocante a este exato sentimento do 

juiz na hora de decidir o conflito de pretensões antagônicas estabelecido na 

ação através da produção da prova em contraditório. Tal sentimento poderia 

ser fruto de um desapego total do sentido da norma? Tal decisão poderia ser 

realizada fora do contraditório estabelecido pelas partes na formação da prova? 

Como aferir o sentimento do magistrado de forma que não seja outorgado a ele 

um poder ilimitado e sem controle na aplicação normativa? Como seria 

traduzido na sentença este sentimento da autoridade judicial? A estas 

respostas, o jurista italiano  Michele Taruffo adverte que o sentimento do juiz na 

escolha da norma aplicada seria regrado e limitado pelo dever de motivar a sua 

decisão, sendo então a motivação o conduto interno da sentença para a 

justificativa válida e racional deste sentimento, assim expresso em seu textual e 

original magistério: “la motivazione non tenderebbe allora a descrivere la 

formazione della decisione, ma a giustificarla attraverso argomentazioni 

giuridicamente e razionalmente valide.” 118 

Assim, voltando ao mestre Renzo Orlandi, o contraditório passa a ser 

também um controle efetivo para que o magistrado não possa fazer um “voo 

                                                           
117

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do Processo e da Sentença. 5.ed.São Paulo:Editora 
Revista dos Tribunais, 2004,p.21. 
 
118

 TARUFFO, Michele. La fisionomia della sentenza in Itália. In La sentenza in Europa. Padova: CEDAM, 
1988.p.184. Nossa tradução: “a motivação não tende a descrever a forma da decisão, mas a justificá-la 
através da argumentação racional juridicamente válida”. 



112 

 

solo” na atividade judicante, como se dela não dependesse ou como se ela não 

fosse originária preponderantemente da atividade participativa das partes. 

Evocar a imparcialidade como requisito ou condição de justa decisão  não 

garante que a motivação não contenha elementos subjetivos de percepções 

eminentemente sensoriais, visto que isso só se traduz como equidistância das 

partes envolvidas. Tão só. É através do contraditório das partes em seus 

múltiplos aspectos que se oferece esquema técnico – processual e normativo – 

para a neutralização do perigo ínsito em cada juízo: a inevitabilidade subjetiva 

do julgador. Nenhuma investidura na função assegura de per se a 

imparcialidade do magistrado. A verdadeira garantia está na regra processual 

que aloca o magistrado equidistante das partes para a formação da prova.119 

 Conquanto resguarde a argumentação das partes para a formação e a 

influência sobre a convicção do juiz, Ennio Amodio adverte de forma objetiva 

que há um desequilíbrio material no tocante ao poder de convencimento. 

Explica o renomado processualista e professor da Universidade de Milão que 

só formalmente as partes argumentam em condições de paridade. Isso porque 

o acusador argumentaria sem interesse particular na causa, por falar em nome 

e em razão da aplicação da lei. Daí por que seu poder argumentativo resultaria 

em obter maior credibilidade junto aos magistrados. 120  

Vamos mais além. No processo penal brasileiro o Ministério Público fala 

como AUTORIDADE, não só como custos legis. E assim é levada em 
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consideração a sua argumentação. Não raras são as sentenças que adotam os 

pareceres e as razões ministeriais como pano de fundo para seus vereditos. 

Tais distorções serão tratadas com mais vagar no próximo capítulo, onde 

abordaremos efetivamente a paridade de armas no processo e posteriormente 

analisaremos o atuar dos sujeitos do processo em face da condição paritária. 

Todavia, revela-se necessário mencionar desde já o registro acerca do poder 

da autoridade sobre o conteúdo das decisões judiciais, porquanto, em sede de 

argumentação, o discurso e a linguagem das partes possuem distintos pesos, 

revelando de per si um desequilíbrio material no tocante ao quanto de 

influência que cada uma delas detém no convencimento judicial. 

Para tanto, aponta Ennio Amodio, necessário se faz que a norma 

processual traga regramentos que possam atenuar ou diminuir este poder 

argumentativo da parte acusatória, pois, tal qual Renzo Orlandi,  o professor 

milanês acredita ser a argumentação parte integrativa da decisão. In verbis: “... 

l’argomentazione di parte è tuttavia prossima all’attività probatoria, soprattutto 

perché – come già rilevato – condivide con questa il fine di influire sul 

convincimento giudiziale”. 121 

 Assim, dentro de um prisma acusatório, a saída reside também sob os 

auspícios do princípio do contraditório, mas desta feita de natureza material, ou 

seja, o contraditório na formação da prova, donde se extrai a possibilidade de a 

defesa realizar atividade efetivamente investigativa em contraposição àquela 
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perpetrada pelo organismo acusatório estatal. Nas palavras do professor 

milanês: 

 

Inoltre, non va sottovalutato il contributo al sostanziale 
ravvicinamento fra le posizioni delle due parti principali del 
processo che può venire da un sapiente uso, in questa 
situazione, dell’indagine difensiva: dalle informazioni 
acquisite di propria iniziativa, infatti, il difensore può trarre 
spunti utili per una ‘indicazione’ di fatti in reale antagonismo 
con quella proposta dal pubblico ministero.122  

 

 

 Em termos conclusivos Ennio Amodio afirma que o brocardo Da mihi  

factum dabo tibi jus restaria integralmente atendido com a efetiva participação 

das partes na produção probatória em paridade de condições, uma vez que ao 

magistrado é pressuposto que conheça a norma, sendo aos fatos pressuposto 

que os ignore. Portanto, tendo os fatos vinculação direta através da prova 

produzida, o poder argumentativo, dentro de meandros acusatórios, estaria 

atenuado em razão de uma das partes sempre trazer argumentos de 

autoridade, de supremacia de interesses coletivos sobre a parcialidade 

individual que recai na função do advogado123. Logo, a escolha sobre a solução 

justa recairia na atividade desenvolvida de maneira positiva pelos interessados 

(partes) no processo, não deixando transparecer, tal qual a conclusão de 
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Calamandrei ao repudiar o silogismo decisório, que a sentença fosse resultado 

de uma lógica meramente silogística.124  

 

2.5 O princípio do contraditório: novos aspectos dogmáticos e as 
implicações processuais penais. A investigação defensiva    

  

Patente que o contraditório sob os enfoques anteriormente tratados tem 

como função, dentro do ambiente do processo, extrair o resultado que mais se 

aproxime dos fatos expostos pelas partes, encontrando seu espectro jurídico 

nas normas penais. Assim, por exemplo, o reconhecimento da ocorrência da 

legítima defesa nos termos do artigo 24 do CPB, ou mesmo da incidência da 

pena acerca de um possível homicídio qualificado nas raias do artigo 121, §2.º 

do CPB, devem encontrar verossimilhança fática (legitimamente provada) 

apresentada em uma cena contraditória. Tudo no contexto de uma esgrima 

dialética/dialógica daqueles que têm o dever/direito/garantia de, ao final do 

processo, dispor de uma sentença favorável ou desfavorável à sua pretensão. 

Cumpre estudar de que forma os atores do processo utilizam o princípio 

dentro de aspectos regulados pelas normas processuais e quais as implicações 

dentro das soluções postas à escolha do intérprete autêntico que representam 

a forma do justo processo. 

Danovi atesta que o primeiro homem que defendeu seus pares contra a 

violência, a fraude e a injustiça, utilizando a razão e a palavra, foi o primeiro 
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advogado da terra. 125 Tal concepção serve de forma linear a demonstrar que 

não se está num processo tratando de duas partes que se contrapõem 

sistematicamente ao conteúdo de justiça, ou do que venha a ser justo. O 

reparo merece ser feito porquanto na atualidade a acusação incorporou à sua 

nomenclatura forense a palavra “justiça”, tendo na outra parte, na ação penal, 

quase sempre um advogado que, por dever deontológico, percorre a defesa de 

interesse privado e assim o sustenta. É oportuno registrar que um profissional 

como o advogado moderno não existia no mundo antigo greco-romano, posto 

que as partes deveriam pessoalmente sustentar suas alegações em juízo. Por 

volta do século V a.C. aparecem os retores que escreviam os discursos aos 

cidadãos mais necessitados em face de não conseguirem exercitar suas 

respectivas defesas sem o devido auxílio. Mas tais oradores ainda não eram 

considerados ainda advogados, sendo que em Roma em face da lei Cincia 

(204 a.C) era vedado que tais serviços fosse cobrados. De sorte que a própria 

história também resguarda um papel desinteressado do advogado no seu 

desempenhar perante o processo. 

 Dizer que o resultado do processo deva ser justo parece redundância 

ontológica, pois, ao menos em tese,  não se fazem ou se criam regras e 

normas para tornar a sociedade injusta. Todavia, a dimensão do que seja justo 

em nossa sociedade é por certo muito mais complexa do que a simples 

aplicação da norma em um critério dogmático-formalista. Por isso que a busca 

de um processo justo requer um posicionamento para além de um formalismo 

dogmático e necessite de uma interpretação axiológica dentro de padrões 
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sistêmicos de matizes acusatórios, rompendo de vez com aqueles de matizes 

inquisitórios. 

Não é objeto da presente pesquisa evidenciar quem é mais ou menos 

justo: o juiz, o  promotor de justiça e seu assistente, a vítima  ou o advogado de 

defesa, dentro da sociedade/processo. O que se busca asseverar é que todos 

trabalham teleologicamente com conteúdos de justiça. Trata-se do processo 

focado no elemento do que venha a ser justo, partindo da concentração de 

caracterísiticas que devem se apresentar quando da decisão judicial. Assim, o 

quanto justa foi a sentença dependerá de quanto de conteúdo dos elementos 

do “justo processo” estava  presente para a escolha daquela decisão. E a 

referida decisão, tendo respeitado tais limites, deve representar o quantum de 

justiça que o tecido social necessita para o convívio coletivo, em valores tão 

caros que evidenciam o Estado Democrático de Direito. 

Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento de uma cultura 

cidadã reside em uma educação jurídica de qualidade e que esta advém de 

uma reforma do pensamento social e cultural, propõe-se que o novo olhar 

sobre o princípio do contraditório abra o espectro para a participação paritária 

das partes, atendendo ao conteúdo mínimo do justo em seara processual.  

Mauro Cappelletti nos ensina que 

 

 Si afferma così quella che è stata chiamata la concezione 
contestuale del diritto. Per dare un esempio non ha più senso 
studiare, o concepire, e tanto meno insegnare il diritto processuale 
esclusivamente nei suoi aspetti normativi: questi vanno integrati, 
appunto, in una visione in cui degli attori (parti, giudici, testimoni 
etc.), delle istituzioni e dei procedimenti si esaminano anche gli 
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aspetti sociali, etici, culturali, economici, l’accessibilità insomma 
del fenomeno processuale all’individuo, ai gruppi, alla società – e 
così, ad esempio, i costi, le durate, gli effetti dei processi e 
dell’attività giurisdizionale, come pure l’impatto che il fenomeno 
medesimo esercita su individui, gruppi e società. 126 

 

 

 Assim, mesmo defendendo um acusado evidentemente culpado, ou 

seja, aquele que a culpa admitida corresponde à prática do ato a que se busca 

punir nas raias processuais que se espraiam para o tecido social, o advogado 

de defesa pode prospectar coerentemente elementos em seu benefício que 

resultem em um resultado justo. O juiz será obrigado a extrair o resultado 

também desta prospecção feita pela defesa, ainda que se mostre parcialmente 

concordante com aquilo que prospecta a acusação, não devendo ignorá-la. 

 Verifica-se, assim, que o contraditório sob o perfil do sistema acusatório 

exigirá um novo comportamento das partes no processo penal. De agora em 

diante, deverá confrontar-se também com os atos de prova praticados pela 

defesa, podendo realizá-lo desde a fase investigativa, uma vez que a 

prospecção sobre a prova, ainda que indiciária, autoriza um papel diferente do 

advogado de defesa, um papel proativo, não mais de mero espectador da 

investigação policial. Pensar contrariamente significa reduzir o papel do 

contraditório a um torneio oratório sabidamente ultrapassado. 127 

Não seria despiciendo relevar que o sistema investigativo atual, cada 

vez mais com a participação do Ministério Público, acompanhado pari passu 
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 Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee, p. 78 – Bologna: Il mulino, 1994. p.206. 
 
127

 O projeto de reforma do CPP que tramita no Senado sob n.º156/2009 reza em seu artigo 60 que:  
“O defensor poderá ingressar no processo ou atuar na fase de investigação ainda que sem instrumento 
de mandato, caso em que atuará sob a responsabilidade de seu grau.” 
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pela mídia, produz danos quase irreversíveis ao acusado e a sua defesa. Não 

poucas vezes as investigações cada vez mais complexas produzem efeitos 

imediatos em direitos fundamentais tutelados, tais como a liberdade (prisões 

cautelares), a privacidade (interceptações telefônicas), a inviolabilidade de 

domicílio (busca e apreensões). Caso tenhamos a defesa ainda no papel de 

convidada de pedra no processo penal, aguardando passivamente que termine 

a investigação de matiz substancialmente acusatório, o desequilíbrio, que já é 

grande, restará instransponível. 

Desta maneira, garantir que o advogado de defesa possa requisitar, 

oficiar, notificar testemunhas, requerer audiências para um debate sobre a 

perícia, é hoje papel necessário e indispensavel à nova ciência processual que 

se abre para o futuro.  

Contrario sensu, é continuar reduzindo o contraditório a um perfil 

diminuto de oratória vazia, sofista e eminentemente inútil, colocando a sombra 

da desconfiança sobre a defesa e iluminando cada vez mais o caminho da 

acusação. O desequilíbrio neste diapasão resultará, como de fato resulta, em 

uma decisão injusta, malgrado possa até ser correspondente da verdade, mas 

será da verdade apresentada unilateralmente, o que, in casu, não trará o 

elemento constitutivo do justo processo.  

A desconfiança sobre a investigação defensiva repousaria na sua fidúcia 

a parcialidade deontológica? Não nos parece assaz convincente referido 

argumento. Até porque tal colheita indiciária contará com o espectro do 

contraditório e com a valoração mediada pelo juízo da causa.  
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O caminho seguido na Europa pela Itália também foi esse, ou seja, 

desde um princípio constitucionalizado para um campo de atuação normativa 

deste até a edição de lei que regulamentasse os limites da referida atuação 

defensiva. A Suprema Corte italiana, através da sentença n.º 2812, de 11 de 

julho de 1997/26 de setembro de 1997, e depois com a sentença n.º 3977, de 

16 de outubro/2 de dezembro de 1997, garantiu a aplicabilidade da 

investigação defensiva sob o mesmo grau de importância e efetividade que os 

atos investigativos acusatórios.128  

Como bem relatou Antonio Balsamo, a questão da dinâmica processual 

atual busca ir além de um simples ponto de encontro entre os dois sistemas, 

criando verdadeiramente um modelo probatório participativo sui generis que 

garante a realização dos direitos fundamentais de todos os envolvidos na teia 

da processualística penal e do direito material subsumido. De sorte que tal 

percurso tem encontrado apoio na Corte de Strasburgo, sendo uma realidade 

no modelo europeu de produção da prova dentro de um contraditório 

efetivamente participativo. 129 

 No Brasil, ao se garantir a participação efetiva de membro do Ministério 

Público na investigação através de reiteradas decisões, fechar os olhos para a 
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 Assim são as referidas ementas das sentenças mencionadas:  
Sentenza 2812 – MISURE CAUTELARI PERSONALI – PROVVEDIMENTI – ORDINANZA DEL GIUDICE – IN 
GENERE – Legge n.º 332 del 1995 - Novelazzione dell’art.292 cod.proc.pen. e dell’aert.38 
disp.att.cod.proc.pen. – Diretta utilizzabilità nel giudizio  cautelare delle investigazioni svolte dal 
difensore – sussistenza  - ragione – fattispecie.  
Sentenza 3977 – PROVE – DISPOSIZIONI GENERALI – DIRITTO ALLA PROVA – investigazioni dei difensori – 
Atti raccolti dal difensore – Valore di atti Del procedimento análogo a quello degli atti Del p.m – 
valutazione da parte del giudice – Necessità – Criteri – Indicazione.  
129

 Antonio Balsamo in DICHIARIAZIONE PREDIBATTIMENTALI E NOZIONE DI TESTIMONE TRA 
GIURISPRUDENZA EUROPEA E CRITICITÀ DEL SISTEMA ITALIANO (p. 333–372) Livro: S. Allegrezza, A. 
Balsamo, M. Chiavario et altri. GIURISPRUDENZA EUROPEA E PROCESSO PENALE ITALIANO. G. 
Giappichelli Editore: Torino, 2008 (p, 334-335). 



121 

 

investigação defensiva seria descumprir a garantia constitucional do princípio 

até aqui estudado, até porque, não fosse o desrespeito a tal conteúdo, por 

certo à paridade de armas será, como veremos com mais vagar no capítulo 

seguinte. Pensar diferente é tangenciar de maneira oblíqua a aplicação integral 

do valor contido na norma constitucional no tocante ao contraditório. 

Logo, como afirmado no início deste capítulo, do advogado também se 

espera uma contribuição para a justiça. Não foi à toa que nossa Constituição 

lhe atribuiu o papel tratado no artigo 133, que expressamente reza: “O 

advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus 

atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. Tratar de 

forma diversa seria pressupor que sua parcialidade afetaria o conteúdo do 

processo, o que nem dogmática, nem cultural, nem socialmente consegue se 

demonstrar. Até porque, se de parcialidade ou imparcialidade formos tratar, 

veremos que nenhum ser humano passa incólume − nem o juiz, nem o 

promotor público − ao conteúdo de neutralidade quando estão em cena a 

criminalidade e sua respectiva pena, no seio da sociedade atualmente 

organizada.  Alexandre Morais da Rosa textualmente trata a neutralidade como 

mito ilusório superado, eis que admite de forma clara a exsitência da ideologia 

nas hostes da magistratura nacional. 130  

Como se diz, o “novo não se inventa, descobre-se”. Vê-se que aqui não 

há invenção alguma acerca do que já se tem estabelecido no sistema 

processual penal constitucional no tocante ao princípio do contraditório. O que 

não se pode mais aceitar é a continuidade do velho ordenamento, que não 
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 ROSA, Alexandre Morais. Decisão Penal: A bricolage de significantes. Rio de Janeiro; Lumen Juris, 
2006,p. 249. 
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mais se amolda aos valores constitucionalmente garantidos. Conquanto toque 

os poderes que as partes assumirão a partir da atividade instrutória preliminar, 

trataremos com mais vagar no capítulo derradeiro da tese ora em espeque.  

O advogado, o promotor, o juiz, a vítima e o acusado encontram-se tais 

quais atores principais em um palco chamado processo. E o processo é um 

lugar de encontro onde se pode conhecer e comparar, sob vários ângulos e 

prismas, a cultura e a sociedade de um tempo preciso, a normalidade e as 

patologias deste tempo, um lugar em que se reclama ao menos garantias de 

justiça, esperando que cada um, dentro de seu papel, cumpra a sua parte. 
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CAPÍTULO III. A paridade de armas no processo penal 

 

3.1 A paridade como princípio inafastável do devido e justo 
processo legal: uma visão garantista 3.2 A decorrência 
dogmática e seu delineamento processual como condição 
de validade processual 3.3 A necessidade da autonomia 
principiológica 3.4 Paridade de armas e os atores desiguais 
3.5 Desnivelamento das armas em razão dos discursos 
punitivos 3.6 O fantoche da proteção social na retórica 
utilitária do arbítrio judicial: a busca maquiavélica da 
verdade verdadeira em detrimento da imparcialidade como 
mecanismo de garantia da paridade de armas. 

 

 

3. A paridade como princípio inafastável do devido e justo processo 

legal: uma visão garantista 

 

No capítulo anterior tratamos de uma nova concepção axiológica do 

contraditório sob uma visão constitucional a ser aplicada ao processo penal, 

sobretudo tendo-o como condição sine qua non dentro do valor due process of 

law. De agora em diante passamos a revesti-lo de um conteúdo de justo 

processo penal, partindo de premissas necessárias ao sistema acusatório de 

acertamento da verdade processual criminal, alocando a paridade de armas 

sob um contexto integrativo. 

O processo penal, no dizer de Paolo Ferrua, não é um lugar em que se 

dispensa ao acusado qualquer forma de honorabilidade, visto que o que se 

pretende é justamente o oposto, ou seja, demonstrar a culpabilidade de 
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conduta(s) altamente reprovável(eis) pela ciência do Direito, evidenciando no 

direito penal a resposta mais violenta do Estado. 131. Assim, ao final de um 

processo, a condenação representará uma mancha indelével na vida do 

acusado. Todavia, o próprio processo já representa uma carga suficientemente 

negativa, acarretando consequências danosas à vida daqueles que se 

submetem ao jus persequendi in juditio estatal. 

Registre-se que não são poucos autores a pontuar que o próprio 

processo já implica uma pena em si para o acusado em razão dos efeitos 

estigmatizantes que produz na sua vida pessoal, social, cultural e familiar. A 

simples acusação em juízo já traz uma marca negativa sobre os componentes 

de sociabilidade do acusado, diminuindo seus espectros e suas aspirações 

pessoais, profissionais, sociais, financeiras e até políticas. A sentença 

absolutória não tem o condão de apagar os efeitos sofridos durante a longa 

estrada e a marcha do processo criminal.132  

Em razão de todas as suas consequências danosas é que o processo 

penal passa a fluir com algumas garantias que lhe são inerentes, em face de a 

resposta estatal necessitar, por critérios de justiça, e não mero justicialismo, 

aproximar-se, ao máximo, dos fatos penalmente relevantes tratados em sua 

reconstrução histórica.  
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 FERRUA, Paolo. Il giudizio penale: fatto e valore giuridico in FERRUA, Paolo; GRIFANTINI, Fabio M; 
ILLUMINATI, Giulio; ORLANDI, Renzo. La prova nel dibattimento penale. G.Giappichelli Editore: Torino, 
2005. p. 283. 
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 Adauto Suannes in Os fundamentos éticos do devido processo legal relata em várias passagens a 
estigmatização do processo em face do acusado. Tal fenômeno também pode ser encontrado na 
literatura de Rogério Lauria Tucci in Direitos e garantias individuais no Processo Penal Brasileiro, de 
Alexandre Morais da Rosa in Decisão Penal – a bricolage de significantes, de Aury Lopes júnior in 
Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 
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Assim, a sentença judicial, principalmente a condenatória, não é o 

resultado de uma escolha simplista sobre o desempenho das partes no 

processo penal, impondo ao juiz reconhecer sempre, ao prover a pretensão 

ministerial, que os fatos provados se encontram além de uma dúvida razoável 

sobre os fatos que possivelmente aconteceram. A escolha da hipótese 

acusatória deve ser realizada aplicando todos os preceitos de garantia a fim de 

que a certeza judicante possa estar aproximada da verdade fática que 

represente algum conteúdo de justiça. Res iudicata pro veritate accipitur é a 

força que se demonstra com a sentença que, passada em julgado, passa a 

representar a verdade processual, espraiando-a para além do processo. 

Portanto, não se olvida que o processo precisa garantir ao acusado 

instrumentos equo para combater os efeitos que advirão inexoravelmente das 

decisões judiciais.133  

Para tanto, Paolo Ferrua aponta que o compromisso com a verdade 

fática dentro do processo deve ser efetivado com as garantias inerentes a este 

acertamento, apontando o direito de defesa como inalienável, inviolável  e 

inderrogável. Inconciliável que que é o direito de defesa, o contraditório, como 

estudado, em grau de equivalência aparece como condição de realização da 

garantia indisponível, tendo como essência o direito de as partes intervirem em 

condições de paridade, enfatizando-se ainda a constante ameaça que tal 

garantia sofre. Em suas próprias palavras, como segue: 
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FERRUA, Paolo. Il giudizio penale: fatto e valore giuridico in FERRUA, Paolo; GRIFANTINI, Fabio M; 
ILLUMINATI, Giulio; ORLANDI, Renzo. La prova nel dibattimento penale. G.Giappichelli Editore: Torino, 
2005. p. 285. 
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Di queste garanzie, la più complessa e anche la più 
minacciata – per i fraintendimenti di cui è oggetto – è 
il contraddittorio, la cui essenza sta nel diritto delle 
parti di interloquire, in condizioni di parità, su ogni 
tema rilevante per la decisione.134 

 

 

Observa-se que como essência do contraditório, a paridade de armas 

desponta como elemento cerne para a concreção do princípio/garantia, sem o 

qual não haveria a sua realização e, por conseguinte, a afetação imediata ao 

direito de defesa, inquinando o processo de um desequilíbrio funcional 

inaceitável dentro do que propõe o que se denomina justo processo. 

Assim, conclui o processualista italiano que o que legitima o poder 

punitivo estatal é sua natureza cognitivo-judicial, sendo esta imanente ao 

atendimento a garantias funcionais do processo, tendo como seu elemento 

cardeal o contraditório.135 Não se afasta ainda de cunhar a expressão regra de 

ouro do processo, porquanto assevera ser o contraditório na formação da prova 

um novo modelo de justiça distributiva. 136 Portanto, não se pode negar que a 

paridade de armas, como elemento cerne para a realização do contraditório, 

ora se posiciona, também, como consectário da realização do justo processo. 

Esta concepção, dentro dos padrões europeus, principalmente italianos, seria a 
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 PAOLO FERRUA – Il giudizio penale: fatto e valore giuridico in FERRUA, Paolo; GRIFANTINI, Fabio M; 
ILLUMINATI, Giulio; ORLANDI, Renzo. La prova nel dibattimento penale. G.Giappichelli Editore: Torino, 
2005. p. 286. 
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 PAOLO FERRUA – Il giudizio penale: fatto e valore giuridico in FERRUA, Paolo; GRIFANTINI, Fabio M; 
ILLUMINATI, Giulio; ORLANDI, Renzo. La prova nel dibattimento penale. G. Giappichelli Editore: Torino, 
2005. p. 303. 
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 PAOLO FERRUA – Tavola Rotonda 
136

... la regola del contraddittorio nella formazione della prova 
corrisponde ad un elementare principio di giustizia distributiva – per questo appunto la chiamo “Regola 
d’Oro” – che suona pressappoco in questi termini: non negare ad altri quel contraddittorio che vorresti 
fosse riconosciuto a te se fossi imputato (p. 254). 
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conclusão óbvia após mera leitura do que dispõe a Constituição Federal  

italiana em seu artigo 111, já vazado adrede. Não obstante, a construção que 

ora impõe ser articulada reside na possibilidade de a transposição do elemento 

cerne – essência – do contraditório, qual seja a paridade de armas, vir a ser 

alçada como princípio também dentro do ordenamento jurídico nacional. 

Verifica-se que de paridade de armas não se trata expressamente no 

ordenamento jurídico nacional, não sendo esta  encontrada na Carta Maior, na 

legislação processual penal, nem na própria proposta de alteração processual 

(Projeto de lei 156/09 aprovado em 7 de dezembro de 2010 pelo Senado 

Federal). Todavia, a jurisprudência das Cortes Superiores (STJ e STF) a 

reconhece, tratando-a ora como garantia, ora como princípio, ora como 

fundamento.137      
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HC 71408 / RJ - RIO DE JANEIRO - Ementa  
JUSTIÇA - PARTÍCIPES - RESPEITO MÚTUO. Advogados, membros do Ministério Público e magistrados 
devem-se respeito mútuo. A atuação de cada qual há de estar voltada à atenção ao desempenho 
profissional do homem médio e, portanto, de boa-fé. Não há como partir para a presunção do 
excepcional, porque contrária ao princípio da razoabilidade. JÚRI - ADIAMENTO - POSTURA DO 
MAGISTRADO. Ao Estado- juiz cumpre a prática de atos viabilizadores do exercício pleno do direito de 
defesa. O pleito de adiamento de uma Sessão, especialmente do Tribunal de Júri, no que das mais 
desgastantes, deve ser tomado com espírito de compreensão. JÚRI - AUSÊNCIA DO ADVOGADO 
CONSTITUÍDO - CONSEQÜÊNCIAS. Ausente o advogado por motivo socialmente aceitável, incumbe ao 
presidente do Tribunal do Júri adiar o julgamento. Injustificada a falta, compete-lhe, em primeiro lugar, 
ensejar ao acusado a constituição de um novo causídico, o que lhe é garantido por princípio 
constitucional implícito. Somente na hipótese de silêncio do interessado que, para tanto, há de ser 
pessoalmente intimado, cabe a designação de defensor dativo. Inteligência dos artigos nºs 261, 448, 
449, 450, 451 e 452 do Código de Processo Penal, à luz da Carta da República, no que homenageante do 
direito de defesa, da paridade de armas, alfim, do devido processo legal. Júri realizado com o atropelo 
de garantias asseguradas à defesa e, por isso mesmo, merecedor da pecha de nulo. 
HC 75527 / MS - MATO GROSSO DO SUL Ementa  
INTIMAÇÃO PESSOAL - CARACTERIZAÇÃO. Fica caracterizada a intimação pessoal da defensoria pública, 
a contrapor-se à ficta - resultante da publicação do ato no Diário da Justiça - quando remetido ao 
Procurador-Geral ofício veiculando a data designada para a prática do ato e constando de cópia a notícia 
do recebimento. Descabe burocratizar a prática judicial exigindo-se a expedição de mandado e a 
intimação específica do defensor que vem patrocinando os interesses do acusado. Enfoque idêntico 
adota-se, até mesmo, ante a necessária paridade de armas quanto ao Ministério Público, ou seja, ao 
Estado acusador. 
HC 82980 / DF - DISTRITO FEDERAL  
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. JÚRI. CONCURSO DE PESSOAS. RÉUS 
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DENUNCIADOS POR AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. JULGAMENTO DESMEMBRADO. ABSOLVIÇÃO DO 
PARTÍCIPE. JULGAMENTO DO SEGUNDO RÉU, QUE, EM PLENÁRIO, INVERTE A ACUSAÇÃO INICIALMENTE 
POSTA NA DENÚNCIA, ASSUMINDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CRIMINOSO E IMPUTANDO AO 
PARTÍCIPE ABSOLVIDO A AUTORIA MATERIAL DO DELITO. ABSOLVIÇÃO. SEGUNDA DENÚNCIA EM 
CONFORMIDADE COM A NOVA VERSÃO DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 2º, DO CPP. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA ENTRE PRONÚNCIA-LIBELO-
QUESITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 384, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, NA SEGUNDA FASE DO 
RITO DO JÚRI (JUDICIUM CAUSAE). 1. A ofensa à coisa julgada exige a identidade de causa, caracterizada 
pela identidade do fato, sendo que esta não se verifica no caso de alteração de um dos elementos que o 
constitui (tempo, lugar, conduta imputada ao agente). 2. A absolvição, pelo Conselho de Sentença, da 
imputação de participação no crime de homicídio -- pela entrega da arma e auxílio à fuga -- não veda a 
possibilidade de nova acusação pela autoria material. Da mesma forma, a absolvição, pelo Júri, da 
imputação de autoria material do crime de homicídio não faz coisa julgada impeditiva de o acusado 
responder a nova ação penal (agora como partícipe) pelo mesmo crime cuja autoria material é imputada 
a outrem. Novas imputações que não passaram pelo crivo do Conselho de Sentença não configuram 
identidade de fato apta a caracterizar a coisa julgada (art. 110, § 2º, do CPP). Precedentes. 3. O 
procedimento do Júri, marcado por duas fases distintas e procedimentos específicos, exige a correlação 
obrigatória entre pronúncia-libelo-quesitação. Correlação, essa, que decorre não só da garantia da 
ampla defesa e do contraditório do réu -- que não pode ser surpreendido com nova imputação em 
plenário --, mas também da necessidade de observância à paridade de armas entre acusação e defesa. 
Daí a impossibilidade de alteração, na segunda fase do Júri (judicium causae), das teses balizadas pelas 
partes na primeira fase (judicium accusationis), não dispondo o Conselho de Sentença dos amplos 
poderes da mutatio libelli conferidos ao juiz togado. 4. Habeas corpus indeferido. 
HC 83255 / SP - SÃO PAULO Ementa  
DIREITO INSTRUMENTAL - ORGANICIDADE. As balizas normativas instrumentais implicam segurança 
jurídica, liberdade em sentido maior. Previstas em textos imperativos, hão de ser respeitadas pelas 
partes, escapando ao critério da disposição. INTIMAÇÃO PESSOAL - CONFIGURAÇÃO. Contrapõe-se à 
intimação pessoal a intimação ficta, via publicação do ato no jornal oficial, não sendo o mandado judicial 
a única forma de implementá-la. PROCESSO - TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. O tratamento 
igualitário das partes é a medula do devido processo legal, descabendo, na via interpretativa, afastá-lo, 
elastecendo prerrogativa constitucionalmente aceitável. RECURSO - PRAZO - NATUREZA. Os prazos 
recursais são peremptórios. RECURSO - PRAZO - TERMO INICIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO. A entrega de 
processo em setor administrativo do Ministério Público, formalizada a carga pelo servidor, configura 
intimação direta, pessoal, cabendo tomar a data em que ocorrida como a da ciência da decisão judicial. 
Imprópria é a prática da colocação do processo em prateleira e a retirada à livre discrição do membro 
do Ministério Público, oportunidade na qual, de forma juridicamente irrelevante, apõe o "ciente", com a 
finalidade de, somente então, considerar-se intimado e em curso o prazo recursal. Nova leitura do 
arcabouço normativo, revisando-se a jurisprudência predominante e observando-se princípios 
consagradores da paridade de armas. 
HC 87567 / SP - SÃO PAULO Ementa  
HABEAS CORPUS - PREQUESTIONAMENTO - IMPROPRIEDADE. O fato de, em habeas corpus, o Órgão de 
origem não haver emitido entendimento sobre certa causa de pedir é desinfluente considerada a nova 
impetração. O instituto do prequestionamento diz respeito tão-somente aos recursos de natureza 
extraordinária. RECURSO - PRAZO - TERMO INICIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO. A entrega de processo em 
setor administrativo do Ministério Público, formalizada a carga pelo servidor, configura intimação direta, 
pessoal, cabendo tomar a data em que ocorrida como a da ciência da decisão judicial. Imprópria é a 
prática da colocação do processo em prateleira e a retirada à livre discrição do membro do Ministério 
Público, oportunidade na qual, de forma juridicamente irrelevante, apõe o "ciente", com a finalidade de, 
somente então, considerar-se intimado e em curso o prazo recursal. Nova leitura do arcabouço 
normativo, revisando-se a jurisprudência predominante e observando-se princípios consagradores da 
paridade de armas. Precedente: Habeas Corpus nº 83.255-5/SP, por mim relatado perante o Plenário, 
com acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de março de 2004. 
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O jurisfilósofo Luigi Ferrajoli, ao conceber ideologicamente o garantismo 

como instrumento de realização judicial na aplicação das leis penais e 

processuais penais, levando em consideração uma profunda análise sobre o 

fluido conceito de verdade no ambiente real e processual, construiu seus 

axiomas dentro de padrões, para daí partir ao enquadramento punitivo judicial, 

a saber: pena, crime, lei, necessidade, ofensividade, ação, culpabilidade, 

jurisdição, acusação, prova e defesa. 138 

A referida construção garantista, como observaremos com mais vagar 

adiante, traz como pressuposto da aplicação da pena a premente necessidade 

de que se configure a presença de todos os axiomas sob os quais estar-se-ia 

garantindo ao processo elementos de acertamento da verdade aproximativa, 

uma vez que a verdade absoluta seria utópica, e a ausência de verdade, um 

arbítrio, no sentir de Luigi Ferrajoli. 139  

Por paridade de armas não devemos conceber somente  igualdade de 

condições com que as partes devam se posicionar para o confronto entre o ius 

puniendi e o status libertatis, mas também o nível de reciprocidade com o que o 

atuar de um sujeito reflete no outro, respeitando-se as diferenças funcionais 

dentro dos papéis que desempenham no processo. Seria reducionista a 

condição de igualdade caso não houvesse a reciprocidade integrativa das 

ações desenvolvidas pelas partes. Tal integração deriva de uma natureza 

cooperativa na formação da prova e no acertamento da verdade processual 
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 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione.Teorial Del garantismo penale. 8.ªed. Roma: Laterza, 2004.p.88. 
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 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione.Teorial Del garantismo penale. 8.ªed. Roma: Laterza, 2004.p.18. 
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que o processo adquire ao se amoldar ao sistema acusatório, distinguindo 

claramente as funções de acusar, defender e julgar. 140  

Vittorio Grevi não destoa acerca deste posicionamento, pois identifica 

ser a paridade garantia que não pode desconsiderar as inegáveis diferenças 

funcionais e  institucionais entre órgão acusador – público – e o acusado que é 

assistido por seu defensor. Em razão das distintas atribuições que atuam no 

processo criminal a ideia da paridade de armas não significará estruturalmante 

partes iguais, ou igualdade atributiva processual.141 

É função precípua da ciência processual procurar equilibrar os 

instrumentos colocados à disposição da acusação e da defesa, de forma a 

propiciar que o processo penal, dentro do sistema acusatório, fundado no justo 

processo, seja dialógico na busca do acertamento da verdade fática penal. 

Dessa maneira, não se pode deixar de concordar , mais uma vez, com Paolo 

Ferrua, ao afirmar que qualquer alteração no papel e/ou nas prerrogativas de 

uma das partes alterará substancialmente a outra, demonstrando assim a 

necessidade da reciprocidade ( e não igualdade) entre o atuar dos sujeitos 

processuais.142 Tal característica é encontrada nos sistemas de processo 

publicístico, de onde naturalmente decorre o processo penal em razão de sua 

clara função de demandar ação estatal a fim de se aplicar o direito material em 
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 Un’identità di situazioni non potrebbe essere attuata, specie nel processo penale, data la diversità di 
funzioni esplicate delle parti; anche sotto questo primo e più semplice aspetto, il problema 
dell’eguaglianza non si risolve, spesso, con l’attribuzione di situazioni soggettive eguali, ma di situazione 
reciproche. (Foschini, Sistema del diritto processuale penale, 1965, p. 261). 
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 GREVI, Vittorio. Alla ricerca di um processo penale giusto. MIlano: Giuffrè Editore. 2000, p. 159. 
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 Associazione Tra Gli Studiosi del Processo Penale. Verso la riscoperta di un modello processuale. 
Convegnio in memoria di Antonio Galati. Giuffrè Editore: Milano, 2003, p. 256. 
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detrimento do direito fundamental que é a liberdade. Uma esgrima de valores 

caros a uma sociedade que escolhe o manto da democracia para ajustar seus 

conflitos. 

Desta forma, partindo de uma premissa já relatada em 1968, na Itália, 

por Claudio Faranda, a paridade de armas (par condicio) primeiramente se 

inicia verificando os diferentes papéis que serão desempenhados pelas partes, 

e também pelo julgador, a fim de que as atribuições funcionais distintas 

possam encontrar um ponto de equilíbrio entre seus respectivos direitos, 

deveres, ônus, garantias, poderes e faculdades. Não é a simples regra para 

acolmatar direitos e deveres iguais, embora, pontue-se, tal instrumento decorra 

do princípio da igualdade, porém dele não é dependente.143  

Assim, a contraposição é clara com a tese defendida pela doutora Paula 

Bajer Fernandes Martins da Costa que conclui existir igualdade processual na 

ciência, e  que esta é decorrente de ideologia garantista de processo penal 

quando claramente estatui  

Descobriu-se, ao longo de reflexão e 
pesquisa, que a igualdade de armas não 
existe no Direito Processual Penal, como 
regra; e descobriu-se, também, que o 
processo penal não oferece às partes a 
igualdade de posições. A desigualdade entre 
as partes, no processo penal, mostra-se, 
especialmente, na procura da prova e nas 
medidas cautelares coativas. 
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 Il problema della par condicio non si esaurisce – da un punto di vista sistematico – nell’attribuzione a 
tutte le parte ammesse ad operare nel processo di eguali facoltà, diritti, obblighi e doveri; prima che 
l’equilibrio tra le situazioni giuridiche attribuite alle parti, esso riguarda infatti la costituzione dei singoli 
uffici e le loro correlazioni per la formazione del complessivo ufficio giudiziario in FARANDA, Claudio.  La 
Par condicio nel processo penale. Milano: Giuffrè Editore, 1968. p.3. 
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A constatação da inexistência da 
igualdade entre as partes no processo penal 
não significa contraditório diminuído, 
tampouco que o processo penal proporcione 
poucas garantias de justiça. Pelo contrário. 
Justamente porque a igualdade está em todo 
o processo, como fundamento e estrutura do 
devido processo penal, o fato de os sujeitos 
processuais atuarem de maneira diversa no 
processo é desimportante. Tanto a defesa 
efetiva como a acusação terão meios – 
diferenciados – de produzir a prova 
necessária à demonstração da verdade. 

Assim, embora nem sempre os sujeitos 
parciais estejam no mesmo plano, e embora 
não se possa afirmar a paridade de armas, 
mantida está a igualdade no processo 
penal.144  

 

 

Por absurda a conclusão, decorrente de um silogismo equivocado, 

faltou-lhe perceber que equidade garantista não é sinônimo da aplicação do 

princípio da igualdade entre as partes no processo, mas, na verdade, da 

instituição de paridade de instrumentos em razão da impossibilidade funcional 

de se igualar atores desiguais, como será visto em momento próprio. 

Luigi Ferrajoli, ao conceber o princípio da igualdade dentro do plano 

jurídico, relata que este é composto dos seguintes elementos: valores primários 

pessoais em conexão com o princípio da tolerância e as diferenças pessoais, 

excluindo portanto as diferenças sociais.145  Assim, o princípio da igualdade 

processual dentro do conteúdo jurídico pode muito bem conter desigualdades 
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 COSTA, Paula Bajer Fernandes. A igualdade no direito processual brasileiro. São Paulo; Editora 
Revista dos Tribunais. 2001, p. 10. 
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toleráveis, não afetando nenhum conteúdo valorativo sobre o garantismo 

judicial.146 O princípio da igualdade jurídica, de fato, como valor a ser 

perseguido realça sua maior importância na garantia a direitos fundamentais de 

cunho susbtancialmente material como a vida e a liberdade, e não possui raiz 

vinculativa com a ideologia garantista processual desenvolvida pelo jurisfilósofo 

italiano, dentro de um senso estreito do garantismo, qual seja um sistema de 

vinculações imposto ao poder punitivo do Estado que garanta os direitos dos 

cidadãos. Pelo que se vê, a igualdade plasma um valor e não efetivamente um 

elemento vinculativo, porquanto a desigualdade tolerável não desequilibra ou 

torna o processo penal injusto ou ilegítimo. 

Por sua vez, a integração cooperativa, relatada por Cláudio Faranda, 

nos leva a concluir de modo diverso daquele a que chegou a douta jurista 

nacional, uma vez que de igualdade não se trata a paridade, embora decorra 

de sua  ideia e de seu  valor. A paridade de armas é  o ponto de equilíbrio entre 

os direitos/deveres/garantias/ônus dentro de um preceito reflexo de 

reciprocidade, como já tratado anteriormente. Assim, não se pode garantir que 

somente ao Ministério Público sejam dados poderes de investigação, pois 

estes reciprocamente devem espelhar o direito de a defesa fazê-lo também; 

mas não se pode exigir que a defesa, em sua investigação defensiva, traga 

elementos desfavoráveis ao seu defendente. De forma contrária, o Ministério 

Público tem a obrigação de trazer todos os elementos de prova encontrados na 

sua investigação, sejam estes favoráveis ou não ao acusado. Trataremos da 
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integração da atividade ministerail e da parcialidade defensiva no capítulo 

derradeiro desta tese. 

Posto isso, verifica-se que a reciprocidade integrativa sobre a colheita 

probatória investigativa, dada como exemplo, reflete um  direito/garantia da 

defesa, mas também um ônus/dever da acusação. De igualdade não se trata 

sob o aspecto da formação da prova, mas de paridade de armas. Sobre esse 

ângulo podemos concluir diversamente que a igualdade de partes no campo 

processual é indiferente a um processo penal garantista; já a paridade lhe é 

elemento essencial. 

3.2 A decorrência dogmática, a condição de validade processual 

e seu delineamento procedimental     

 

O contraditório, no escólio de Claudio Faranda, constitui como método 

de pesquisa da verdade a contraposição dialógica, posicionando a paridade de 

armas como uma exigência sistemática imprescindível.147 Aquilatando a ideia 

de que a paridade de armas trabalha no contraditório como seu mecanismo de 

funcionamento sistêmico, não podemos chegar a outra conclusão de que dele 

é decorrente. Como dito anteriormente, a igualdade, como princípio e/ou 

fundamento, não estatui diretamente a paridade de armas. Desta somente 

extrai seu valor ideológico acerca de posições de isonomia instrumental, 
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 In op.cit. dato che il processo giurisdizionale moderno, ripetendo del resto una vocazione antica, 
sembra non possa comunque prescindere da quel particolare tipo de collaborazione che si realizza 
attraverso il contraddittorio, inteso quale metodo di ricerca della verità fondato sulla contraposiozione 
dialogica, l’attuazione della par condicio tra le parti del processo va considerata come un’esigenza 
sistematica imprescindibile - p. 7/8. 
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porquanto a paridade de armas não estabelece um rigor equitativo de direitos, 

deveres, garantias e ônus. Antes, integra a correspondência recíproca entre 

eles, estabelecendo de forma sistêmica a correlação entre as prerrogativas que 

as partes assumem nas díspares funções de acusar e defender. 

Franco Cordero, todavia, defende que a posição de paridade de armas 

seja uma relação de iguais direitos e faculdades na formação da prova.148 Mas 

daí indagaríamos do ilustre mestre processualista italiano como explicar a 

relação garantida ao acusado sobre não produzir prova contra si mesmo, ou 

ainda de não ser obrigado a dizer a verdade em seu interrogatório, ou mesmo o 

direito que a defesa tem de, mesmo tomando conhecimento de provas 

incriminatórias contra seu defendente, não as apresentar? Aqui estaríamos 

estabelecendo não uma relação paritária, mas de absoluta igualdade 

processual entre as partes que, por funções distintas, não serão nunca, em 

hipótese alguma, iguais. E do reflexo da igualdade principiológica normativa 

não vem a paridade de armas, como bem delineia Cláudio Faranda, já que a 

noção de paridade (par condicio) assume relevo autônomo.149Portanto, a 

discordância é frontal com o que fora esposado, sob este tema, de foma 

simplista por Franco Cordero, mestre processualista italiano. Forçoso 

reconhecer que a decorrência dogmática da paridade de armas, ainda que 

como seu mecanismo sistêmico funcional, é o princípio do contraditório, 

mormente quando se diz expressamente dentro do ordenamento jurídico 
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 CORDERO, Franco. Linee di un processo di parti.  in Ideologie del processo penale, 1966, p. 190. 
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 Op.cit.  Nell’ambito di tale metodo, il contraddittorio non può pertanto essere considerato solo come 
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italiano constitucional que o contraditório se desenvolverá em condições de 

paridade de armas. E aqui reside a importância da dogmática constitucional 

italiana ser a base fundante para o desenvolvimento da tese, a despeito de 

outros sistemas de direito comparado, tais como Espanha, Portugal e 

Alemanha.  

Infelizmente, no ordenamento jurídico pátrio o legislador constitucional 

não aprofundou a mecanização do contraditório a esse ponto.150 Todavia, não 

podemos deixar de reconhecer que, imprescindível para a efetivação do 

princípio como sua mola propulsora, a paridade de armas necessita, como já o 

fez a jurisprudência nacional, ser reconhecida como instrumento inalienável do 

processo penal para o acertamento da verdade fática.  

Delineando seus contornos na esfera da efetividade processual, 

enquadramos a paridade, por ora, como princípio que deve ser aferido para a 

condição de validade do processo, sob pena de negar a realização efetiva do 

contraditório (per la prova) entre as partes. Tal qual desenhamos o direito de 

defesa outrora como integrante fundamental ao processo, sendo o contraditório 

seu campo de realização, a paridade de armas é o efetivo combustível para a 

eclosão do justo processo no sistema acusatório de partes equilibradas. 

E aqui não se trata de concentrar o princípio tão somente para a 

instrução criminal realizada em audiência. A paridade de armas necessita ser 

percebida desde o nascedouro das implicações penais decorrentes do ius 
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 O professor Ricardo de Brito conclui que o comportamento acrítico e desvinculado de uma ideologia 
garantista, como que por ventura traria o princípio da paridade de armas ao ordenamento jurídico como 
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puniendi, devendo ser delineada a partir  do momento em que os direitos 

fundamentais de todo e qualquer cidadão possam ser afetados.     

Inútil seria garantir a paridade de armas depois de toda a formulação 

acusatória e probatória já trazida ao conhecimento do magistrado. O 

desequilíbrio natural reduziria o papel de uma das partes (ou, em alguns casos, 

de ambas) a uma insignificante e ínfima participação sobre o acertamento do 

que já foi proposto e até quiçá valorado. Logo, o reconhecimento de que as 

partes estejam desenvolvendo seus papéis em condições de paridade deve ser 

aferido a cada iter procedimental que formará o processo, devendo ser anulada 

a fase que o tal preceito não respeitou, caso tenha gerado prejuízo de natureza 

substancial ao equilíbrio integrativo recíproco  pelo qual se devem pautar os 

sujeitos processuais. 151 

 

3.3 A necessidade da autonomia principiológica  

 

Em face de não termos a paridade de armas normatizada de forma 

expressa em nosso ordenamento pátrio, faz-se necessário, até por respeito a 

sua natureza jurídica, qual seja de valor e conteúdos imanentes ao próprio 

funcionamento do processo acusatório, inseri-la no contexto principiológico de 

acertamento da verdade fática. A paridade de armas é também princípio 

irradiador do justo processo. 
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Como decorrente do contraditório, outrora seu mecanismo de efetivação, 

por ora importa conceder à paridade de armas autonomia funcional a fim de 

que, apesar de sua vinculação embrionária, possa ser elevada à condição de 

validade do acertamento da verdade processual, sendo capaz, portanto, de 

nulificar procedimentos que a ele – princípio autônomo −  não se reportam de 

maneira eloquente e que deste não são consequentes. Como bem andou a 

Corte Europeia, não se trata de princípios justapostos, mas de princípios 

integrativos, que se entrelaçam e se integram a fim de propiciar a realização 

metodológica sobre o acertamento da verdade. Tal integratividade acerca dos 

princípios foi objeto de estudo de Sergio Bartole, quando do comentário acerca 

das decisões havidas na Corte de Strassburgo.152 Ainda sob a batuta de 

Bartole, resta claro que como princípio, mesmo sem uma normatização 

expressa em seara nacional, a paridade de armas emerge da clara noção de 

que as partes necessitam gozar de prerrogativas reflexas a fim de que exerçam 

seu papel no tocante à formação da prova, para que possam produzir e 

desenvolver no âmbito do processo o convencimento sobre a parcela da 

verdade a ser valorada pelo juiz na decisão penal que conterá o acertamento 

fático-jurídico.153 Ao alçar a paridade de armas à esfera dos princípios, temos 
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 La giurisprudenza della Corte europea in materia si è sviluppata soprattutto lungo due assi (v., in 
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alla convenzione europea per La tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Padova, 
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que sua carga axiológica deverá espraiar seus efeitos para o processo de sorte 

a fomentá-lo de maior e melhor equilíbrio entre as distintas funções das partes, 

bem como ajudar na árdua e complexa tarefa do julgador na contraposição, em 

razão do confronto entre o ius puniendi e o status libertatis. 

Observa-se que o grau de segurança advindo de um processo paritário  

aumenta seu espectro e possibilita maior equilíbrio entre o amálgama 

envolvendo os valores “certeza,  verdade e  justiça” na seara criminal. Como já 

bem explicitamos em capítulo vestibular da tese, é claro e óbvio demais que as 

decisões precisam representar, quanto mais, a justiça, devendo assim ser 

aproximadas ao máximo da aceitabilidade social e coletiva, conquanto 

representem verdades correspondentes aos fatos objeto de enquadramento 

jurisdicional. 

O integralmente justo, o absolutamente verdadeiro, a certeza 

insofismável são graus utópicos dentro de um padrão processual que labora 

com tantas hipóteses distintas. Por isso, a regra paritária dentro de uma 

convenção principiológica, contornando-a com valores teleológicos ao justo 

processo, representa com rigor seu papel no desenvolvimento sistêmico 

processual para muito além de um simples mecanismo propulsor do 

contraditório. 

 

                                                                                                                                                                          
248. “Dovrebbe comunque rimanere fuori discussione Che l’eguaglianza di armi e Il diritto a un processo 
in contraddittorio implichino, ‘per l’accusa come per La difesa, La facoltà di prendere conoscenza delle 
osservazioni o elementi di prova prodotti dall’altra parte, cosi come discuterli’ e ferma restando una 
certa liberta di manovra delle legislazioni nazionali nel dare attuazione a tale esigenza, ‘Il método 
adottato deve garantire che La parte avversa sia al corrente di quanto depositato e goda di una vera 
possibilita di contestazione” (p. 195). 
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3.4 Paridade de armas e os atores desiguais 

 

Já foi mencionado que a paridade de armas não se confunde com a 

igualdade das partes. Mujito menos tem o condão de tornar iguais partes tão 

funcional e institucionalmente díspares. O princípio estudado não é um 

mecanismo de transformação de partes desiguais sob um plano de igualdade 

normativa pura e simplesmente. Absurdo e impensável aportar a tese a este 

nível reduzido, com discurso teórico a prescindir de premissas evidentemente 

científicas. Por exemplo, o simples garantir simbólico de que as partes – 

acusação e defesa – sentem lado a lado não garante que haverá paridade de 

armas, mas já aponta o fato de o representante da acusação não gozar de 

tratamento sublime. Não obstante a paridade de armas não se esgota em um 

arquitetônico e plástico assentamento nas lides penais. Isso é quimera.  

A paridade também não visa, sob um prisma teleológico e dada a sua 

natureza jurídica, a criação de instrumentos iguais ao confronto das partes. Sua 

geração é mais complexa, porquanto parte do reconhecimento da diferença em 

todos os ângulos ocupados pelas partes dentro e fora do processo, e da 

necessária integração reflexa das suas respectivas prerrogativas. Paolo Ferrua, 

mais uma vez aqui referido no confronto argumentativo, nos explica que a 

paridade parte de um fundamento de reciprocidade no atuar das partes, senão 

vejamos nas exatas palavras do mestre italiano: 

Essere in condizioni di parità non significa 
possedere i medesimi strumenti e, dunque, 
l’espressione non va intesa come identità di 
poteri-doveri delle parti. (...) La parità esige, 
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invece, una relazione di necessaria reciprocità 
tra la parte che accusa (pubblico ministero) e 
la parte che resiste (difesa); i poteri dell’una 
dovono essere idonei a controbilanciare quelli 
dell’altra in funzione delle opposte prospettive, 
così da assicurare l’equilibrio nelle varie tappe 
del processo: nella ricerca e nella formazione 
delle prove, nello svolgimento delle 
argomentazioni in fatto e in diritto, nella critica 
della decisione con l’esercizio dei mezzi di 
gravame. Insomma, si può essere pari anche 
dispondo di armi diverse, purchè approriate 
alla funzione esercitata.154.  

 

 

Como pode ser aquilatado no estudo do professor adrede epigrafado, a 

paridade decorre de um pressuposto de balanceamento entre os instrumentos 

postos à disposição das partes, chegando a garantir que pode existir paridade 

mesmo na disposição de armas distintas. Luigi Ferrajoli explica que a 

desigualdade tolerável não implica ilegitimidade do sistema. Exemplo é a 

disponibilidade das quebras de sigilos telefônicos, telemáticos e bancários à 

disposição da acusação em detrimento de sua inexistência no campo da 

defesa. Isso se explica em razão das antagônicas prospecções feitas pelas 

partes no âmbito do desenvolvimento de suas funções processuais. 

Mario Chiavario e Delmas Marty já haviam explicitado em obra sobre o 

estudo em foco que no processo são realçadas todas as desigualdades 

possíveis entre as partes: desigualdade de condições sociais – origem, nível 

socioeconômico e cultural – e desigualdade de posições ocupadas entre 

acusado e acusador. Como explicitado pelos ilustres professores: “ Nel 

                                                           
154

 FERRUA, Paolo. IL  ‘GIUSTO PROCESSO’. 2ª ed. Zanichelli Editore: Bologna, 2007.p.50. 
 



142 

 

contesto autoritario della giustizia penale, che resta largamente immutato, 

l’accusato – il quale ha tutto da perdere e poco da guadagnare – si trova 

necessariamente in una posizione deteriore in rapporto ai soggetti istituzionali, il 

cui ruolo sociale li situa, altretanto necessariamente, in una posizione 

elevata”.155 

Como se vê, as partes não só estão evidentemente em posições 

distintas por lógica natural acerca do contexto processual, mas também dentro 

de contextos sociais, culturais, econômicos, financeiros e consequenciais. 

Neste campo, nenhuma consequência sofre o acusador durante todo o 

desenrolar do processo; só quem entra no “jogo” tendo  algo a perder é o 

acusado, como na lição trazida do escólio italiano em epígrafe. 

No Brasil a elevação categórica do acusador à esfera de órgão público, 

mantendo-se a defesa ainda dentro de padrões individualmente privados, 

personificados na figura do advogado de defesa particular, ainda que com 

pequeno relevo de múnus público, trouxe maior desequilíbrio àqueles que se 

posicionam nos polos ativo e passivo da contenda processual. Assim, há uma 

instituição estatal devidamente organizada, de um lado, e uma pessoa física 

sem o amparo organizacional, de outro. 

O hibridismo sobre a natureza jurídica acerca do acusador (parte e/ou 

custus legis?) é substância marcante dentro desta desigualdade processual. 

Outra não é a lição extraída do processualista  Giovanni Voena, que na 

colaboração feita ao compêndio dos professores Conso e Grevi, estatui de 
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forma clara: “Il pubblico ministero, pur revestendo la qualità di parte nel 

processo, costituisce al tempo stesso, un organo dell’aparato statale incaricato 

di vegliare all’osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione 

della giustizia”156. Temos, portanto, a justaposição de duas situações 

concentradas em um mesmo ator da relação processual. Todavia, no que toca 

à jurisdição estritamente penal, somos pelo posicionamento radical de que o 

órgão acusador é parte e somente sob esse viés pode/deve intervir.  

Ressalte-se que aqui se desenha a atuação ministerial no tocante à 

ação penal pública, porquanto sua atuação na esfera da ação penal privada 

ainda mantém, por exceção, a função de custus legis. A tendência nacional, 

contudo, é seguir os modelos europeus de extinção da ação privada, deixando 

ao órgão acusador o monopólio da acusação, o que acentuaria ainda mais a 

sua caracterização como parte no processo. Não obstante, como veremos no 

último capítulo da tese em evolução, o fato de o membro do ministério público 

ser parte, não lhe retirará a condição de estar vinculado a um atuar justo e 

equilibrado, pois como órgão público também precisa atuar no sentido do 

equilíbrio funcional do processo entre o ius libertatis e o ius puniendi. 

A fé pública, que acaba sendo elemento imanente ao órgão acusador, 

não se personifica em uma relação mantida dentro de preceitos estritamente 

individuais, rendendo-lhe maior respeitabilidade em detrimento de seu opositor. 

A garantia normativa de que o órgão acusador velará e será o responsável por 

guardar valores difusos e coletivos tutelados pela norma penal rende-lhe uma 

aura de respeitabilidade diversa da de seu opositor. 
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A matriz estatal de sua função, tal qual a do julgador,  propicia-lhe  um 

atuar desvinculado da parcialidade individual exigida do defensor pelo padrão 

deontológico e/ou normativo processual. O defensor é, por natureza, fiel à 

representação exclusiva dos direitos e garantias de seu constituinte, por isso 

parcial. A parcialidade do defensor advém do contexto que se individualiza na 

relação humana que ele necessita possuir com o defendente. 

O organismo estatal acusador, por seu turno, possuirá uma relação 

institucional com a sociedade que representa mediante uma difusão de direitos 

e obrigações, não estando vinculado de forma estreita a qualquer pessoa, 

sendo-lhe indiferente, sob o ponto de vista objetivo, o contexto do resultado 

pessoal de seu trabalho. Assim, podemos dizer que o órgão acusador tem uma 

relação objetiva, e a defesa mantém-se estrita e eminentemente subjetiva no 

desenvolvimento de suas funções, conquanto resguarde sua responsabilidade 

no resultado do processo. 

Tais diferenças não permitirão que as partes se igualem na contenda 

jurisdicional, até porque, embora estejam ética e dogmaticamente vinculados a 

um conteúdo ainda que mínimo de justiça, possuem objetivos diferentes e 

antagônicos a ser alcançados com as suas respectivas atuações no processo. 

Por conta disso deverão ter garantias de que os instrumentos postos à 

disposição possam lhes propiciar o correto desempenho de suas funções de 

acusar e defender, sendo certo que tais instrumentos estejam plasmados em 

um ponto de equilíbrio e que reciprocamente atentem para um atuar integrativo 

de suas prerrogativas.  
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Retornando aos ensinamentos de Claudio Faranda, a imparcialidade 

constitui  exatamente o ato de garantir esta paridade condicional e não 

representa, como equivocadamente consta em alguns manuais, a equidistância 

total das partes. O juiz imparcial não é aquele que se posiciona de forma 

estritamente passiva; ao contrário,  atua positivamente integrando o processo e 

propiciando a paridade de armas entre as partes, dentro do contraditório 

efetivo.157 Não estaríamos propondo todavia que a defesa, no processo penal, 

para se encontrar em plano de paridade com a acusação, também fosse alçada 

ao plano da “estatificação”. Nem é esse o escopo da tese desenvolvida. A 

situação de paridade, por óbvio, exige que a imparcialidade do juiz não 

considere de forma demasiada o órgão acusador como autoridade (eminência 

parda) em detrimento da defesa, a que se atribui parcialidade endêmica.  

A imparcialidade reside exatamente nesse ponto nodal. A equidistância 

concebida das partes, sob o ponto de vista da imparcialidade, está em 

compreender que a atuação estatal desvinculada subjetivamente e a que a 

atuação da defesa  vinculada a um dever de fidúcia precisam ser tratadas de 

forma isonômica na formação da prova, evitando valorar com argumentos 

metajurídicos o ato de uma em detrimento de outra e realizar ponderação 

estritamente subjetiva em termos de discursos desviantes, como veremos 

adiante. 

A justificação, principalmente a de caráter retórico, a dar razão sempre a 

uma das partes sob o fundamento de que esta busca um fim coletivo, difuso, 
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benevolente e protecionista em detrimento do descrédito a outra em razão de 

“profilática” desconfiança, mancha de maneira indelével a condicionante da 

imparcialidade como garantia da paridade de armas. Evitar que as 

condicionantes psicológicas possam influir sobre o critério de racionalidade 

objetiva na garantia das prerrogativas recíprocas paritárias é o grande desafio 

do processo penal moderno. Gizam-se as palavras lançadas por Claudio 

Faranda, há mais de 40 anos, nesse sentido: 

 

Va infine rammentata la par condicio in cui si 
trovano le parti nel processo penale sul piano 
protocollare, nella disposizione topografica dei 
soggetti che la rappresentano nel 
dibattimento. Essa rispecchia la differente 
considerazione del valore sociale delle 
funzioni e non può non incidere 
sull’andamento del processo che è 
influenziato, per molti atti, da delicate 
implicazioni psicologiche 158. 

 

 

Tais questões também não passaram despercebidas pela doutrina nacional, 

principalmente na tese defendida por Alexandre Morais da Rosa, ao evidenciar 

que estas influências psicológicas podem trazer desvios profundos na 

aplicação e acertamento da verdade fática penal, operando em verdadeiros 

discursos protecionistas de cunho punitivo e funcionalista, num sistema que 
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marginaliza a participação da defesa, porquanto esta se encontra ligada ao 

acusado “criminoso”.159 

 

3.5 Desnivelamento das armas em razão dos discursos punitivos 

de proteção social – a atividade antiparitária 

 

“A repressão à criminalidade é uma 
necessidade de qualquer sociedade. Deve ser 
efetivada com presteza, seriedade e rigor. 
Mas há limites muito nítidos. Qualquer 
transigência, aqui, é o sacrifício do Direito no 
altar das circunstâncias.”  

Luis Roberto Barroso 

 

Mesmo com a incisiva determinação constitucional de que todas as 

decisões judiciais devam ser fruto de fundamentação e motivação, premiando a 

racionalidade ética quando da escolha normativa a legitimar uma ação 

efetivamente imparcial do juiz, na garantia de um processo justo mediante o 

contraditório em paridade de armas, a  prática tem se mostrado deficiente por 

conta do “desvio hermenêutico”. A contínua e insistente utilização de certa 

retórica jurisdicional em detrimento da integração reflexa das partes na 

formação da prova tem deixado o “processo nu” e sem a devida garantia 

acerca dos direitos fundamentais, mormente aqueles afetados pelo processo 

penal, a saber, liberdade, intimidade e privacidade. Constituem os discursos 
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punitivos em busca de soluções para a escalada da criminalidade mera retórica 

protecionista.  

Não é novidade que estamos assistindo à intensa escalada da 

criminalidade na grande maioria das cidades brasileiras. O caos urbano, a 

histeria e a ansiedade a fim de encontrar a almejada solução para os males do 

crime em um tecido social cada vez mais complexo e prenhe de demandas de 

todos os matizes, de há muito vêm sendo tonificados através de modificações 

da ciência criminal como fórmula mágica de frear a progressiva e vertiginosa 

violência. O processo penal tem sofrido com tal prática desviante. 

A procura de respostas para a cessação do crime e a inculpação do 

criminoso acabam desaguando em crescente diminuição dos direitos 

fundamentais de todos, pois de meros espectadores somos alçados à condição 

de suspeitos que necessitam de “profundas” investigações sobre a vida 

privada, relações pessoais, intimidade e demais mecanismos de ação que 

possam influenciar a conduta “anômala” no tecido social doente e  um tanto 

quanto autofágico. Todas essas “agressões estatais” têm se fundado em 

discursos protecionistas dentro da seara processual, sob o prisma de um direito 

penal que necessita mostrar sua força pujante em prazo quase “midiático”.  

Glauco Giostra calssificou tal fenômeno da justiça como “massmediológico”  

que dita um ritmo, meios, exigências e distorções diversas das garantias 

constitucionais.160 

A epidemia de que todos têm algo a esconder de criminoso em suas 

vidas acaba por justificar a pacífica aceitação dos abusos estatais, promovidos 
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pelos entes policiais e órgãos jurisdicionais: a invasão de residências, a quebra 

indiscriminada de conversas telefônicas, a divulgação de imagens e o debate 

aberto e público sobre a vida privada de cada um viraram rotina, como se 

vivêssemos em um grande reality show do qual não tivemos a opção de não 

participar, nem temos como nos esquivar, afinal estamos todos, como já dizia 

Franco Cordero, à sujeição do ius puniendi estatal, sejamos culpados ou 

inocentes.161  

Com tais assertivas explica-se, talvez,  o porquê de o Poder Judiciário 

brasileiro ter autorizado, só no ano de 2007, 375.633 escutas telefônicas, ou 

seja, mais de mil escutas por dia foram realizadas no Brasil, algumas burlando 

os lapsos temporais herméticos da Lei 9.296/2006, com períodos superiores 

aos quinze dias inicialmente determinados pela norma em destaque.162  

As constantes e invasivas operações da Polícia Federal, apresentadas 

espetacularmente por todos os meios de comunicação, ganham cada vez mais 

o aplauso fácil da população sequiosa por “justiça”, e aqui o risco que se corre 

é a imparcialidade do julgador sucumbir aos apupos e apelos populares.  

Todavia, verifica-se que de todo o estardalhaço espetaculoso registrado 

pelas lentes ávidas ao escárnio popular, muito pouco de recomposição do 

patrimônio público e/ou de efetivação da justiça almejada ocorre. Não obstante, 

a marca indelével daqueles que sofreram com a afetação da intimidade, 

imagem e vida privada se prolonga e gera efeitos estigmatizantes, com a 
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consequente marginalização social desses indivíduos. Aqui parece que a 

norma constitucional insculpida no artigo 5º, X, da Constituição Federal é 

resultado do devaneio utópico do legislador constituinte, pois não é crível que o 

Estado usurpe os direitos fundamentais à guisa de combater a criminalidade.   

Tal ação, através do processo, é um marco de demonstração de 

desequilíbrio das prerrogativas reflexas entre as partes, visto que ao legitimar 

tais discursos em detrimento da garantia paritária, percebemos um 

desnivelamento total entre os instrumentos colocados à disposição das partes. 

Tal prática infelizmente tem sido um sintoma de que além da transformação 

normativa, também necessitamos de uma revolução cultural com a visão 

voltada para o justo processo. 

É o que se nos apresenta neste momento, sendo relevante reforçar que 

o papel do hermeneuta autêntico – o juiz – tem sido lamentavelmente fulcral 

para a quebra das garantias e direitos fundamentais na utilização abusiva das 

medidas cautelares penais, mediante artifícios retóricos de linguagem que têm 

como pano de fundo a proteção da sociedade (do bem) − discurso de Defesa 

Social −, em decisões com frases de efeito que, sem nenhuma reflexão crítica, 

acabam se distanciando, e muito, do real e verdadeiro Estado Democrático de 

Direito e do justo processo.   

Longe das discussões doutrinárias acerca da nomenclatura em medidas 

cautelares ou medidas de urgência, deve-se levar em consideração que tais 

provimentos são instrumentos eficazes para o bom termo do processo, 

evitando que se esvaneçam as provas e/ou a própria aplicação da sanção 

penal. Não se questiona, entrementes, a importância da instrumentalidade 
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cautelar que, claro, cumpre papel relevante na concreção da ciência processual 

− sejam as medidas de caráter pessoal, probatório ou patrimonial.163 Frise-se 

que em face de sua urgência, e ainda na forma como está disposta no 

ordenamento jurídico, há direta e inexorável afetação do direito à defesa,  ao 

contraditório,  à paridade de armas, o que acaba por comprometer a 

imparcialidade do juiz, que de há muito se encontra distante de ser atingida 

como ideal. Talvez fosse também hora de o legislador alçar a imparcialidade 

como requisito aferível de forma objetiva na decisão, e não deixá-la na cômoda 

condição de pressuposto da jurisdição, partindo de uma premissa equivocada 

de que tal garantia é do poder e não de quem a aplica.  

Não são poucas as decisões cautelares pessoais que afirmam 

categoricamente que “se solto, o acusado VOLTARÁ a cometer novos crimes” 

partindo da premissa de que o acusado já tenha cometido aquele crime pelo 

qual nem sequer ainda foi julgado; aliás, nem a formação da prova houve ainda 

para afirmações tão contudentes por parte de quem deveria estar sob o freio da 

imparcialidade.164 

Nesse diapasão, a intimidade, a privacidade e a liberdade se colocam 

como direitos constitucionalmente assegurados e parecem perder peso e 

relevância ante a frenética busca de o “um-culpado”. A presunção de inocência 

e a inviolabilidade do domicílio, assim como a privacidade, se perdem ou se 

mostram como meras molduras de calibragem constitucional diante do 

bombardeio de buscas e apreensões de matizes genéricas requeridas por 
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autoridades descompromissadas com os direitos fundamentais e concedidas 

em decisões produzidas em escala industrial, através de discursos 

pasteurizados.  

A professora Anamaria Campos Torres leciona que a indeterminação 

traçada por norma de cunho eminentemente inquisitorial é elemento de 

absoluta ilegalidade, sendo hipótese absurda e incompatível com o sistema 

garantista adotado pela Constituição de 1988.  Já defendia pois a professorea 

pernambucana que os valores constitucionais estatuídos são em franca e linear 

escala dissonantes com a sistemática processual ainda vigente no CPP 

brasileiro. Assim em sua obra 

 

Igualmente o item genérico colher qualquer 
elemento de convicção, técnica comumente 
usada pelo nosso código para abranger todas 
as hipóteses possíveis, não pode ser 
recepcionado pela Constituição ante a 
indeterminação nele inserta.165 

 

 

Na esteira do pensamento de Luigi Ferrajoli, que vaticina ser necessário 

se levar a sério a garantia da presunção de inocência em razão das inúmeras 

prisões anteriores ao julgamento meritório, sob pena de serem extirpadas todas 

as demais garantias penais e processuais penais, enfatizamos que o 

atendimento automático às representações policiais e/ou ministeriais e os 

argumentos prêt-à-porter de alguns magistrados brasileiros deixam o cidadão 
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completamente nu, como na fábula “O rei está nu” do dinamarquês Hans 

Christian Andersen, pois ao imaginarmos estar vestidos e garantidos pela 

imparcialidade, mecanismo de garantia da paridade de armas, somos forçados 

a reconhecer que a realidade é bem outra. Como no bem articulado trabalho do 

jurisfilósofo italiano, em cujo escólio nos socorremos, quando faz o confronto 

entre o princípio jurisdicional, prova  e presunção de inocência, a saber:  

 

“Se la giurisdizione è la attività necessaria per 
raggiungere la prova che un soggetto ha 
commesso un reato, fino a che tale prova non 
sia stata raggiunta mediante un regolare 
giudizio, nessun reato può essere considerato 
commesso e nessun soggetto può essere 
ritenuto colpevole né sottoposto a pena. (...) 
Non l’innocenza, ma la colpa dev’essere 
dimostrata; ed è la prova della colpa – anziché 
quella dell’innocenza, dall’inizio presunta – 
che forma l’oggeto del giudizio” .166 

 

Como se verifica, a culpa se forma em juízo através da prova e não com 

discurso e retórica de cunho protecionista. O resultado de tais práticas tem sido 

o absurdo número de encarcerados provisórios, suplantando em muito o de 

presos definitivos, causando impacto assustador no sistema penitenciário 

nacional. Por conta disto o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em sessão de 

27 de janeiro de 2009, decidiu criar mecanismos de controle sobre este 

instrumento cautelar segregatório. O Conselho irá controlar o número de 

prisões e sua extensão de cumprimento, traçando dados estatísticos que 

possam gerar um melhor estudo acerca de sua utilidade/necessidade. Ainda 
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como forma de acompanhar estatisticamente tal fenômeno, o próprio Conselho 

criou mecanismo para mapear o número de presos no país através do sítio na 

internet www.cnj.jus.br/geopresidios. Tal desiderato não foi objeto de mero 

capricho do Conselho, mas deveu-se aos alarmantes dados que se divulgaram 

ao longo das espetaculosas prisões cautelares realizadas em todo o Brasil, em 

proporções alarmantes. 

As prisões temporárias, como cediço, têm espectro substancialmente 

inquisitório e cumprem a finalidade de assegurar a investigação administrativa 

policial quando se demonstrar que a custódia do indiciado/suspeito é 

imprescindível à investigação em determinados crimes (artigo 1.º, III – Lei 

7.960/89), configurando-se, assim, o periculum libertatis e o fumus comissi 

delicti, respectivamente, necessários à concreção cautelar.  Não obstante, sua 

incongruência com os cânones do justo processo é manifesta. Como falar em 

prisão para posterior investigação? Como aferir indícios de autoria e prova de 

materialidade com a segregação do ainda suspeito? Prender para investigar. A 

presunção de inocência aqui simplesmente se esgota como mero desejo do 

legislador constituinte.167A imposição da Lei 7.960/89 para que a prisão seja 

decretada por magistrado e devidamente fundamentada – artigo 2º, caput, I –, 

não lhe retira o caráter abusivo, até porque quem está representando pela 

medida é a autoridade policial que, com simples argumento de ser a prisão 

imprescindível, limita a decisão do juiz a um ato de fé, tão só. Este acredita ou 

não na palavra da autoridade policial, e não repetidas vezes sua credulidade é 
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inabalável; daí para ajustar as bitolas e conseguir um decreto “fundamentado” é 

um passo simples.  

A prisão preventiva, por se espraiar além do procedimento inquisitório, 

requer um burilamento maior na sua concreção. A ideia de subsumir 

adequadamente os artigos 311 e 312 do atual  CPP brasileiro ao caso 

concreto, encontra, na prática, barreiras eminentemente semânticas, 

conquanto a maioria dos juízes se utilizam da retórica para driblar os contornos 

garantísticos da liberdade como regra constitucional, ainda que possuam 

outras medidas exaradas no artigo 319 do CPP, modificado pela lei 12403 de 4 

de maio de 2011. Os pressupostos da prisão, que são o fumus comissi deliciti e 

o periculum libertatis, se agregam aos requisitos elencados no artigo 312 do 

CPP brasileiro através do alinhavamento de uma das garantias afetadas pela 

conduta do agente que deve ser o destinatário da prisão. Assim, pode ser 

objeto de prisão a afetação da ordem pública e/ou econômica, da aplicação da 

lei penal, e da instrução criminal. Mas qual a reciprocidade reflexa que a 

medida cautelar proporciona ao acusado para que possa combatê-la? 

Aury Lopes Jr., a seu turno,  sustenta a inconstitucionalidade da prisão 

preventiva quando o requisito utilizado repousar na ordem pública, em virtude 

de esta prisão não ter característica cautelar, mas mera natureza policial de 

segurança pública. Ressalta, com veemente congruência, que os juízes não 

podem realizar obra de adivinhação, uma vez que decretam a prisão para que 

o suposto criminoso, no futuro, não volte a delinquir.  Salo de Carvalho, em 

passo de matizes garantistas, também ressalta que não se pode tratar o 

sistema acusatório-garantista com elementos que não se possam contrapor às 
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hipóteses probatórias. Assim, como refutar, com provas, a hipótese de que, no 

futuro, o acusado/suspeito/indiciado voltará a delinquir? 168 

Neste passo, concordamos com a lição de Alexandre Morais da Rosa, 

quando assevera que qualquer pessoa que conheça um pouco da estrutura 

linguística pode facilmente construir, de maneira artificial, pseudorrequisitos 

para o decreto prisional preventivo, e uma vez decidido pela prisão, é quase 

impossível assestar a verificabilidade dos reais motivos para se aferir a 

existência dos verdadeiros fundamentos cautelares.  Some-se a isso a 

excessiva demora dos Tribunais Superiores para o julgamento dos habeas 

corpus, chegando, muitas vezes, a se estender por quase um ano o tempo 

para se declarar a ilegalidade do ato que levou o 

acusado/indiciado/denunciado/suspeito ao cárcere, não inibindo, pois, a prática 

da “invenção” linguística das prisões ilegais.169  

Para evitar tais malícias linguísticas a doutrina italiana, representada 

pelas bem posicionadas  palavras de Franco Cordero, exprime que “Le misure 

attinenti  alla persona presuppongono << gravi indizi>> sul reato de quo, ossia 

uma probabile condanna, ed effetive esigenze cautelari”. Desta forma, controla-

se com maior rigor a retórica que pressupõe uma lógica dedutiva para evitar 

antecipações dos efeitos da pena sobre aquele que ocupa, ainda que 

involuntariamente, a posição de acusado na relação processual penal.  A 

necessidade de graves indícios fomenta maior cautela aos magistrados no 
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invencionismo retórico e no contorcionismo linguístico para os decretos prêt-à-

porter em escala industrial. Mas não os impede, todavia. Acreditamos que 

somente com um controle objetivo da imparcialidade, sob o ponto de vista da 

paridade de armas, é que tais contorcionismos metajurídicos possam ser 

atenuados, quiçá evitados.170O controle semântico de forma temperada, como 

ensina Luigi Ferrajoli, deve ser exercido verificando-se a existência efetiva das 

condutas que estão entrelaçadas na construção linguística das decisões, para 

que possa haver correspondência entre o significado das palavras e sua exata 

denotação/extensão e conotação/intenção. Somente desta forma poderíamos 

amenizar, ainda com algum nível de desvio de condutas jurisdicionais, a 

aplicação automática das prisões nas composições processuais penais 

realizadas por magistrados que sofrem do complexo de Nicholas Marshall.171 

Ainda, e ousando complementar o estudo do jurisfilósofo italiano sobre 

uma visão do justo processo, vinculamos a imparcialidade, já afetada como 

mecanismo de atuação da paridade de armas, por ser seu elemento de 

garantia, como condição inalienável da jurisdição de forma subjetiva, avaliando-

a dentro do comportamento do magistrado, e não partindo da ideia equivocada 

de que é uma condição que pressupõe o exercício jurisdicional.  

Destarte, podemos asseverar ser a imparcialidade um valor a ser aferido 

em cada processo e não uma condição jurisdicional de caráter objetivo, burlada 

facilmente com contorcionismos linguísticos sob um viés retórico, que vêm se 

afastando e muito da reconstrução histórica do fato dentro da formação da 

                                                           
170

 CORDERO, Franco. Procedura Penale. 8.ed. Milano: Giuffrè, 2006, p. 478/479. 
 
171

 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione.Teorial Del garantismo penale.8.ed. Roma: Laterza, 
2004.p.94/95. 



158 

 

prova pelas partes − por vezes, e muitas vezes, sendo utilizado como exercício 

argumentativo de valores abstratos e de matizes genéricas de políticas 

criminais “funcionalistas”. 

Do atuar central e mecênico garantista do juiz na concepção do justo 

processo trataremos no capítulo final da presente obra. 

 

 

3.6 O fantoche da proteção social na retórica utilitária do arbítrio 

judicial: a busca maquiavélica da verdade verdadeira em 

detrimento da imparcialidade como mecanismo de garantia da 

paridade de armas     

 

Caberá aqui tratar do atributo predicativo essencial do exercício 

jurisdicional, qual seja a imparcialidade. Certo de que também assim o faremos 

no último capítulo da presente tese, aqui reportaremos de que forma a paridade 

de armas pode e é afetada pelo desvio da conduta parcial dentro do ambiente 

do processo.  

O enfoque sob a imparcialidade e o discurso retórico judicial se faz e se 

impõe necessário no presente trabalho para demonstrar que a paridade de 

armas depende do exercício jurisdicional funcionalmente imparcial. Como já 

dito anteriormente, a imparcialidade no sistema nacional encontra-se como 

pressuposto de poder jurisdicional. No sistema italiano está alçada à condição 
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de realização do sistema acusatório do justo processo,  constitucionalizada no 

artigo 111 na CFI.  

Claudio Faranda já assestava que “La funzione di analisi è facilitata dalla 

parzialità delle parti, così come la funzione di sintesi, ossia di scelta, è facilitata 

dalla posizione d’imparzialità del giudice, dalla mancanza cioè di un interesse 

personale ad una prederminata configurazione del fatto”. 172 

Não obstante, tenta se justificar o ativismo judicial penal sob forte 

discurso protecionista da paz social, da sociedade, ou, no exagero metafórico, 

de toda a humanidade, criando-se a necessidade de municiar o referido ator 

jurísdicional de superpoderes. A sociedade, ávida pelo aparecimento do super-

homem, aplaude a “moral vedete” dos discursos moralizantes e normatizadores 

dos juízes midiáticos.173 E estes devolvem em condenações gigantescas a 

confiança depositada pelo povo sedento de justiça, sem notar que ali também 

deveria ter sido realizada ação partindo da premissa da inocência e da 

culpabilidade formada por provas em condições de paridade, reguladas por um 

contraditório mecanicizado através da imparcialidade judicial. 

A contenção dos crimes abjetos, bárbaros, enfim, hediondos, merece 

toda a repulsa violenta com direito aos medievos enxofre, fogueira e muito 

sangue, tudo sendo devidamente plasmado na “tela mágica da informação”, 

nos programas “show dos horrores” conduzidos por jornalistas que fomentam e 

buscam o sensacionalismo no despertar dos sentimentos mais primitivos do ser 
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humano.174 Kramer e Sprenger, na obra Malleus Malleficarum – O martelo das 

feiticeiras, escrita em 1484, para alimentar a necessidade inquisitória da 

condenação e o escárnio público ensinavam: “E assim os acusados devem ser 

torturados para que confessem o seu crime. Qualquer pessoa de qualquer 

classe, posição ou condição social, sob acusação dessa natureza, pode ser 

submetida à tortura, e a que for considerada culpada, mesmo tendo 

confessado o seu crime, há de ser supliciada , há de sofrer todas as outras 

torturas prescritas pela lei, a fim de que seja punida na proporção de suas 

ofensas”.175  

É mais ou menos o que ocorre nos dias de hoje. Todo vilipêndio e 

vitupério ao criminoso são insuficientes para aplacar a sede das paixões da 

vingança medieva. Até parece que a inocência é uma afronta à volúpia da 

condenação ao criminoso. Ser inocente passou a ser sinônimo de ousadia do 

“acusado-criminoso”. O problema centra-se na seguinte indagação: mas quem 

é o criminoso? Afinal, muitas condutas acontecem no tecido social, tais como 

dirigir embriagado, possuir cds, bolsas, relógios, canetas, tênis e óculos 

falsificados, conferir presença em audiência a quem não se faz presente, 

xerocopiar livros, fazer ligação clandestina da tv a cabo, declarar valores 

menores aos imóveis para pagar menos impostos, manter contas em paraísos 

fiscais − e tais pessoas nem se sentem assim “tão” criminosos, aliás não se 

sentem nada criminosos. 
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O etiquetamento posto sobre os ombros daquele que ostentará o 

estigma de criminoso e o epíteto de “inimigo do povo” passa pela arbitrária e 

despótica seletividade dos bens jurídicos relevantes e pela escolha de “provas 

verdadeiras” da autoria e da materialidade delitiva, ainda que tenham de ser 

impostas por métodos silogísticos. E é através dessa linguagem, que Barthes 

denominou de encrática (a que se produz e se espalha sob a proteção do 

poder e da repetição), que se alcança a estereotipização do criminoso, do 

crime e do “bem” jurídico tutelado penalmente.176 Neste diapasão o juiz 

midiático labora com relevância maquiavélica ao buscar com incessante frenesi 

a repetição de ter obtido a prova cabal da condenação do criminoso, ajustando 

a bitola da verdade real como o único fim em si mesmo, utilizando-se do 

discurso protecionista e hipócrita como a solução para todos os problemas do 

mal: a cadeia.  

A utilização do discurso encrático através de chavões e frases pré-

fabricadas, como “agente que denota periculosidade pela prática de crime 

grave em face de um desassossego de uma sociedade pacata e ordeira”, tem 

sido a tônica para a condenação dos acusados em crime de roubo na cidade 

de São Paulo. A realidade não é diferente quando do decreto de medidas 

cautelares. Sem soçobros, tais escolhas afundam o processo hermenêutico em 

mar de idiossincrasias, afastando-se, e muito, do Estado Democrático de 

Direito valorado na Carta Magna pela seleção do primado dos direitos 
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fundamentais, mormente quando se tem no processo a visão de uma atividade 

paritária de partes ajustada e garantida por um juiz “terzo e imparziale”.177  

A verdade descrita nas decisões cautelares penais midiáticas, sob o 

perfilhar de um processo lógico-dedutivo medíocre manejado pelo senso 

comum teórico, possui matizes ilegítimos acerca do garantismo penal, como 

adverte Luigi Ferrajoli: “Sob tal aspecto, a captura do imputado suspeito 

imediatamente após o fato representa indubitavelmente, a medida de defesa 

social mais eficaz: primeiro se pune, e, depois se processa, ou melhor, se pune 

processando”. 178 Assumindo abertamente que o discurso judicial aplicado 

atualmente é um discurso de poder, de controle e segurança jurídica, pleiteado 

pela massa coletiva que crê na divindade do jurista-juiz, substituindo-se a figura 

do Pai, sendo por ora o portador da infalibilidade justicial, Warat afirma que 

“nenhum homem pronuncia legitimamente palavras de verdade se não é filho 

(reconhecido) de uma comunidade científica de um monastério de sábios” . Tal 

assunção reforça a crença de o poder da revelação da norma estar 

umbilicalmente ligado ao Divino, tanto é que tal gênese repousa sua hoste 

histórica no Direito Canônico.179E a atual formação deste “monastério de 

sábios” ocorre na casta daqueles que conseguem a “difícil” aprovação nos 

concursos públicos da magistratura nacional, creditando-se os louros da 

genialidade suprema do Direito, quando então se sentem verdadeiramente 

ungidos pela Divindade, tal qual na assertiva bíblica de que “muitos serão os 
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chamados e poucos serão os escolhidos”. Todavia, como bem assevera Lédio 

Rosa de Andrade: “Decora-se o direito dogmático, e a aprovação é corolário. 

Desnecessária qualquer sensibilidade e senso de justiça social. Um desumano 

de memória fotográfica pode tirar primeiro lugar”.  Assim, a assunção da 

sapiência absoluta do “juridiquês” moderno nos leva a questionar as decisões 

penais formais, desprovidas de qualquer cunho valorativo constitucional, 

fazendo valer a regra pela regra, o Direito como fundamento ôntico, e só.180  

Transformam-se os juízes nos sábios que devem revelar o texto 

normativo, impregnando-o com sua subjetividade própria e emprestando um 

pouco de si para a construção do novo Direito moderno. Interpretam a lei e 

dizem o que é justo, verdadeiro, correto, ou seja, sentem a Divindade nos 

arrazoados de suas escolhas que, muitas vezes, são realizadas por assessores 

não “tão divinos” assim.  

O grande problema da nova forma de interpretação a partir do giro 

neoconstitucional da atualidade, sobrepondo-se ao processo lógico-dedutivo 

formal, é que os atores jurídicos, principalmente os hermeneutas autênticos, 

não se acostumaram a trabalhar com os valores ínsitos nos princípios, 

negando-lhes carga normativa, e, por conseguinte, a efetividade, 

principalmente quando está em questão a garantia de que as partes devem 

influenciar de forma positiva seu convencimento, não com discursos 

linguísticos ou retórica rocambolesca, mas na real formação da prova sobre o 

fato. 
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A formação do jurista, ainda arraigada no processo positivista-legalista, 

impede-o de alcançar a visão valorativa do princípio, mormente os de matizes 

constitucionais. Todavia, quando se tenta fazer alguma utilização dele, 

predomina o império do senso comum teórico sob uma apropriação equivocada 

da racionalidade weberiana, desaguando quase sempre na lógica formal 

dedutiva míope e fugindo da exata atribuição do sentido ético fundante do 

princípio. Assim se verifica no exemplo da prisão temporária que desrespeita a 

presunção de inocência do suspeito/indiciado/ acusado para criar o clima de 

necessidade preventiva imposto em razão da DEFESA SOCIAL, muito embora 

tal instituto – o da prisão temporária − não consiga suportar sério confronto de 

ordem jurídico-constitucional.181Talvez por isso o processo penal que se pratica 

na atualidade  possa ser batizado de kafkiano, por não se compreender o que 

se faz, e por que se faz, mas por cumprir as regras mecanicamente, sem 

sequer questionar se são estas constitucionais ou não, se se fundam em 

valores primários de validade, se estão ordenadas por princípios retores da 

aplicação normativa, ou seja, se efetivamente estão dentro do padrão due 

process of law – hoje, JUSTO PROCESSO PENAL −, seguindo-se tão somente 

o senso comum teórico dos juristas de manuais.182  
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CAPÍTULO IV. A paridade de armas sob o ângulo 

dogmático 

 

 

4.1 As medidas cautelares de urgência sob o signo da 
paridade: buscando o equilíbrio 4.2 A ação penal sob o 
signo da paridade: seu enfoque constitucional de validez do 
processo 4.3 A produção probatória e o tratamento 
paritário: o direito de se defender provando 4.4 A sentença 
judicial em foco: o espelho da parcialidade humana 4.5 O 
tratamento recursal sob o peso da autoridade discursiva 
4.5.1. O duplo grau de jurisdição sob o signo da paridade 
de armas.  
  

 

 

 

4.1 As medidas cautelares de urgência sob o signo da paridade: 

buscando o equilíbrio 

 

Luigi Ferrajoli, com contundência, afirma que as medidas cautelares, 

também chamadas de urgência, de prevenção, ou de segurança, foram a forma 

encontrada pelo legislador, utilizando-se de um jogo de palavras, para fulminar 

as garantias penais e processuais penais existentes no ordenamento jurídico, 

porque são medidas que em si se assemelham à própria aplicação final da 



166 

 

pena.183 Sob o signo da urgência, da emergência, da imediatidade, as medidas 

cautelares, mesmo nos sistemas acusatórios mais garantistas, possuem raízes 

inquisitórias em seu conteúdo e eficácia, sobrepondo-se a todos os valores e 

princípios fundantes do processo, tais como presunção de inocência, 

contraditório, ampla defesa e, principalmente, a paridade de armas no 

processo. 

A medida cautelar gira sob um signo de que há sempre um perigo 

emergencial a debelar (seja o perigo representado pelo próprio imputado, seja 

em razão da substancial emergência em preservar “provas” a um futuro e 

possível processo), e por isso acaba justificando a antecipação desta tutela em 

detrimento das garantias elevadas ao grau da estrita legalidade. Mais 

precisamente, como ainda conclama o jurisfilósofo Luigi Ferrajoli, tais medidas 

se baseiam em modelo nazista do tipo “direito penal do autor” ou stalinista do 

“inimigo do povo”, visto se basearem em critérios potestativos de 

periculosidade do suspeito, tratando-o desde o início como um provável 

condenado (ou já condenado), prejulgando-o como ocioso, como vagabundo 

ou coisa similar184. 

Em verdade, as medidas cautelares, principalmente as pessoais 

(detentivas) e probatórias (instrumentais), nem tanto as patrimoniais (reais) (por 

enquanto), vêm sendo utilizadas no Brasil, como já vimos no capítulo anterior, 

comumente, com frequência anômala, embora estejam, sob o aspecto 
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dogmático, grafadas como excepcionais. Criou-se na prática um processo 

penal de emergência como regra. Uma automatização da emergência 

estereotipada em medidas cautelares abusivas. Prisões, interceptações 

telefônicas, mandados de busca e apreensão, sequestros e arrestos calcados 

em discursos pasteurizados que burlam com refinado recurso retórico as 

garantias individuais.  

Esta sistematização de usar as medidas cautelares como regra tem 

causado profundas marcas sociais até mesmo no sistema penal e carcerário. 

Paolo Ferrua denuncia que o reconhecimento da existência dos indícios 

suficientes e do periculum libertatis padece de substancial discricionariedade, 

transformando em supostamente idôneas formas anômalas de obter a prova e 

estimular a colaboração do imputado mediante o encarceramento preventivo, 

como veremos adiante.185 

Tal sistema automático tem por característica a quase ausência total de 

garantias fundamentais, exclusa destas a jurisdicionalidade das medidas, 

porquanto sempre emanadas do poder judicante, mas, como também já se 

atacou em capítulo anterior, facilmente burlada pelos discursos retóricos 

protecionistas, comumente utilizados pelos juízes para abortar as garantias 

ínsitas aos valores liberdade, privacidade e intimidade.   

O desafio aqui será tratar de que forma, respeitando-se o perfil das 

medidas cautelares; dentro de um sistema acusatório regulado pelo justo 

processo, poder-se-á aplicar a paridade de armas a fim de que se diminua a 

inquisitoriedade policial-ministerial sob a proteção jurisdicional. Cediço que as 
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medidas cautelares respaldam e estimulam um sistema administrativo da 

colheita probatória e do encarceramento preventivo  − ainda que sob o novo 

enfoque do artigo 319, esculpido pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011 −, do 

que propriamente judicial (ação penal), em razão de sua ampla utilização na 

investigação de cunho eminentemente acusatório/punitivo.186 E como se 

verificará, a maioria dos atos é ou deve ser praticada “a sorpresa” e inaudita 

altera parte, o que acaba por aniquilar a participação de uma das partes do 

processo, alijando-a de direitos, reduzindo sobremaneira as suas prerrogativas 

em defender-se provando, como já refletimos em capítulo próprio. 

Assim, o abuso das medidas cautelares, sem a garantia da prerrogativa 

reflexa, atua diretamente no direito de defesa, sobrepondo-o, ou inutilizando-o 

a um grau de mínima ou quase nenhuma resistência processual. Dessa forma, 

o atuar discricionário dentro do âmbito cautelar, sem o equilíbrio necessário 

correspondente a garantir um exercício em contraposição, aniquilará o 

acertamento da verdade fática que emerge e deve emergir do processo em 

grau de efetivo contraditório.187 Sob este viés, Vittorio Grevi coordenou estudo 

específico envolvendo as medidas cautelares de urgência e o direito de defesa, 

dentro de um quadro de necessário contraste valorativo.188 Giulio Illuminati 

reconhece a dificuldade em encontrar um justo equilíbrio normativo entre as 
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  Luigi Ferrajoli classifica tal atuação do direito processual penal como um direito de polícia ausente às 
regras e garantias do direito penal. p. 797. 
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 Luigi Ferrajoli também anota a existência do abuso das medidas cautelares em solo italiano ao aduzir 
que “ho già illustrato i profili di illegimittà dela carcerazione preventiva e per altro verso il suo abuso 
crescente nella mostra esperienza giudiziaria”. Op.cit., p.803. 
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 GREVI, Vittorio et altri. Misure Cautelari e Diritto di difesa. Milano: Giuffrè Editore. 1996. p. 449. 
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medidas cautelares restritivas da liberdade pessoal e as garantias opostas.189 

Tal dificuldade emerge de um balanceamento necessário que se deve ter para 

garantir que o acusado, sob a condição ainda de inocente, não tenha seus 

direitos abruptamente violados, sob o escudo da urgência e emergência 

processual. Assim, mais do que garantias ou balizas para a decretação das 

medidas cautelares, necessário se impõe transpor medidas eficazes para que a 

parte se defenda posteriormente ao consentimento destas, sob pena de 

desequilibrar substancialmente as funções a serem exercidas no confronto 

processual que se dará com a instauração da ação penal. 

Glauco Giostra sustenta com acerto que cabe ao Poder Judiciário a 

devida interferência que legitime o equilíbrio entre as medidas cautelares e o 

direito de defesa a fim de que o sistema acusatório não contenha distorções 

que o desqualifiquem. Denotada interferência repousa no sentido de que a 

interpretação dos valores principiológicos catalogados na Carta Maior não 

venha a pender para uma proteção exclusiva das medidas de urgência, sem a 

correspondente integração do direito de defesa, burlando não só as garantias 

de um processo penal justo, mas tolhendo a atividade reflexa, que surge da 

contraposição das prerrogativas das partes.190  

Não nos devemos esquecer de que as medidas cautelares de urgência 

afetam diretamente direitos materiais fundamentais garantidos em parâmetros 

quase absolutos pelo Estado, tais como liberdade, intimidade e privacidade. 

Por outro lado, princípios processuais fundamentais são sempre sopesados em 
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grau menor para a decretação das medidas de urgência, tais como a 

presunção de inocência, a ampla defesa e o contraditório.  O fato de ser 

emanado do poder jurisdicional não lhes retira o caráter axiologicamente 

inquisitório que por vezes se sustenta na periculosidade social do acusado, na 

gravidade do delito, na proteção social, valores não efetivamente 

demonstrados, mas linguisticamente declarados nas medidas decretadas. 

Como bem acentuado anteriormente, são valores advindos de um poder 

potestativo e não cognitivo, impedindo, assim, que sejam contrapostos de 

forma adequada.191   

Não se pode nem se deve esperar para postergar a ação defensiva tão 

só para a instrução criminal em audiência judicial, visto que muito do que se 

colhe unilateralmente na realização de uma medida cautelar se torna 

concretamente impossível de se contrapor apenas com armas argumentativas. 

Principalmente se as medidas forem utilizadas com o fim inquisitorial de instilar 

no acusado/suspeito o temor a fim de que ele confesse ou colabore, com a 

promessa de sua “imediata” liberação.  Logo, o instrumento do habeas corpus 

deve e pode servir desde que se amplie seu espectro para além do que 

atualmente consta no artigo 647 do CPP192, a controlar a efetivação das 

medidas cautelares de urgência, de sorte a compensar de maneira integrativa a 

ação das partes. A efetividade da utilização deste instrumento deve ser posta 

com a mesma velocidade com que se contempla a utilização das medidas 

cautelares, para criar mecanismo reflexo integrativo substancialmente paritário. 
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 Luigi Ferrajoli, op. cit., p. 817 
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 O projeto de lei 156/2009 aprovado pelo Senado Federal em 7 de dezembro resolveu manter a 
redação tratada no artigo atual do CPP no que tange ao que considera constrangimento ilegal. 
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Outra medida de crucial importância é estabelecer a faculdade-direito-

garantia de o acusado, ou aquele contra quem se decretou uma medida 

cautelar, realizar ação investigativa na recolha de provas para a sua defesa, 

ainda em sede pré-processual, porquanto os seus direitos materiais 

fundamentais afetados que são nesta fase procedimental (liberdade, 

intimidade, privacidade, patrimônio). Como criação de medida reflexa ainda há 

a possibilidade do “interrogatório de garantia”, uma espécie de autodefesa do 

acusado que sofreu a medida cautelar, a fim de que o magistrado possa, após 

sua oitiva, decidir pela mantença (devidamente motivada) e/ou pela revogação 

do ato cautelar.193  

Como visto, não se pode interpretar o princípio da ampla defesa e, por 

conseguinte, o do contraditório e o da paridade de armas, como integrantes tão 

só da ação penal, mas de todo o iter procedimental que se inicia com a 

individuação da acusação já em sede investigativa, pois é a partir desta que os 

efeitos da ação de uma parte podem ser percebidos pela outra. Argumentar 

que na estrutura atual o Ministério Público não participa da investigação, não 

gerando pois o direito − garantia reflexa −, é fechar os olhos para uma 

realidade candente no processo penal atual. Novamente Glauco Giostra 

intervém corretamente ao pontuar que sendo o objeto de prova por vezes fluido 

e perecível, o poder de procurar as fontes é condição essencial do direito de 

defesa. Logo, há que se propiciar que a defesa também desempenhe seu 

papel provando (o direito de se defender provando), devendo ser possibilitado 
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que esta recolha e investigue as fontes em tempo útil e hábil, como se faz com 

a investigação de caráter acusatório.194 

As medidas cautelares de urgência para facilitar a aplicação do tema em 

estudo podem ser divididas em pessoais (prisões temporárias, prisões 

preventivas, prisões domiciliares, internações, restritivas de direitos), 

probatórias ou instrumentais (busca e apreensão, interceptação telefônica, 

telemática, captação de gravação ambiental) e patrimoniais (arrestos, 

sequestros, hipotecas). Conquanto sejam assim classificadas, verifica-se que 

cada uma atinge um direito fundamental do cidadão: as pessoais, a liberdade; 

as instrumentais, a privacidade e a intimidade, e/ou a inviolabilidade do 

domicílio; e as patrimoniais, o direito à propriedade.  

Quanto à frequência usual de tais medidas pelo poder do Estado, 

necessário apontar algumas distorções no exercício de sua real finalidade, 

porquanto formas de burlar garantias processuais dos suspeitos-acusados. No 

tocante às medidas cautelares pessoais, o desvio tem sido no sentido de infligir 

ao imputado o medo e o terror da prisão, impondo, de modo oblíquo, malicioso 

e tangencial, a confissão, a delação e a colaboração, nem sempre voluntária, 

quando em vez espontânea, com a acusação. Mormente no sistema 

processual penal vigente, em que ainda se tem a defesa, em sede de 

procedimentos cautelares, como mero convidado de pedra.      

A aflição do cárcere produz desequilíbrio substancial na paridade de 

armas, e o direito ao silêncio quase nunca é ofertado de forma explícita aos 

imputados, mormente aqueles menos afortunados, não tendo surtido efeito de 
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contrapeso ao exercício voraz de aprisionamento antecipado com que o Estado 

tem se comportado. Não são raros os casos em que os magistrados revogam 

as prisões cautelares depois de pedidos expressos da polícia judiciária e do 

Ministério Público enfatizando a “pronta colaboração” do imputado, e assim o 

desaparecimento mágico da necessidade da prisão. De pessoais as medidas 

se tornam teleologicamente instrumentais, causando dentro do âmbito do 

processo um desequilíbrio fundamental para toda a atividade que será 

desenvolvida posteriormente pela defesa técnica.195  

Conquanto a aletração legislativa orquestrada pela Lei 12,403, de 4 de 

maio de 2011, tenha disposto a prisão preventiva como ultima ratio, trazendo 

ao ordenamento a inserção de tantas outras medidas cautelares 

desencarceradoras, como bem pontua o artigo 319 do CPP, evidencia-se 

necessária também uma mudança no comportamento cultural inquisitório 

arraigado há anos na sistemática do Judiciário nacional, a fim de que os 

discursos punitivos não permaneçam servindo de burla constante às garantias 

insertas no ordenamento jurídico.196 
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 PEPINO, Livio. Vecchi e nuovi problemi dela custodia cautelare. Rivista Questione Giustizia, 1994. p. 
670. 
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 Assim reza o atual artigo 319 do CPP após a aletração da lei 12403 de 4 de maio de 2011. 
DAS OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES”  
“Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:  
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e 
justificar atividades;  
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas 
ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas 
infrações;  
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao 
fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;  
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 
investigação ou instrução;  
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado 
tenha residência e trabalho fixos;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art319
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As medidas cautelares reais ou patrimoniais com utilização ainda tímidas 

ante o uso excessivo das pessoais e instrumentais geram uma obstaculização 

ao exercício do direito patrimonial efetivo do imputado, invertendo de maneira 

absurda a presunção da inocência acerca da posse e da propriedade dos 

objetos arrestados, sequestrados e hipotecados.  

Com as medidas cautelares instrumentais podem-se apontar desvios de 

toda sorte. Desde as buscas e apreensões genéricas como já relatado na obra 

da professora Anamaria Campos Torres no capítulo anterior até as 

interceptações telefônicas oriundas de questionáveis fontes, tais como as 

anônimas197, que acabam gerando indícios para prisões preventivas e ações 

penais que ocasionam substanciais prejuízos substanciais a outros direitos 

fundamentais, como a imagem, a honra e a redução da sociabilidade do 

acusado, têm sido operadas com frequência avassaladora, sempre dentro de 

elementos potestativos sob forte discurso protecionista. 

Logo, por se entender que não devem sobrepujar direitos materiais e 

processuais essenciais em uma sociedade democrática que tem no processo 

justo a escolha para o aferimento da verdade no acertamento fático 

jurisdicional, é que se defende que o contraditório, mecanicizado pela paridade 

de armas, se realize na esfera das referidas medidas cautelares. Assim não só 

                                                                                                                                                                          
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira 
quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;  
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave 
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e 
houver risco de reiteração;  
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a 
obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;  
IX - monitoração eletrônica.  
197

 O STJ através da 6.a Turma, em julgamento do HC 137349-SP – no dia 5/4/2011 − Operação Castelo 
de Areia considerou as escutas ilegais por terem partido de fontes exclusivamente anônimas. 
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as garantias, mas a oportunidade de que após as concessões das medidas 

cautelares seja o acusado-suspeito notificado para apresentar em tempo hábil 

defesa capaz de combater o que foi tratado dentro do mecanismo acautelatório 

é medida de justa compensação e preservação das prerrogativas reflexas entre 

as partes. 

Por tal motivo o § 3° do artigo 282, com inserção pela Lei 12,403, de 4 

de maio de 2011, expressamente reza: 

§ 3o  Ressalvados os casos de urgência ou de 

perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao 

receber o pedido de medida cautelar, 

determinará a intimação da parte contrária, 

acompanhada de cópia do requerimento e 

das peças necessárias, permanecendo os 

autos em juízo.  

Efetiva-se desta forma a possibilidade de que através da intimação a 

parte contrária possa realizar trabalho em sentido oposto. Tal instrumento 

garantirá que o magistrado possa manter ou revogar a medida através de um 

exercício de contraditório efetivo, possibilitando, em paridade de armas, que a 

verdade processual seja verificada, dentro de um processo cognitivo, antes que 

meramente potestativo.  

Giorgio Spangher em recente estudo já havia delineado que tal 

faculdade probatória deve servir para que o magistrado (re)avalie, em situação 

de confronto de indícios trazidos e produzidos pelas partes, se substituiriam os 
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graves indícios de autoria e/ou a prova da materialidade para a 

manutenção/revogação das exigências cautelares, uma vez que estas atingem 

de igual forma direitos fundamentais como os retratados anteriormente.198 

Não obstante, é curial registrar que a concessão de defesa deve se 

verificar nos limites do princípio da razoável duração do processo, que deverá 

ser adaptado à paritética ação de ambas as partes. Não é possível continuar 

desequilibrando as ações entre a acusação e a defesa em tempo exíguo, 

sobretudo para o exercício defensivo. Há situações em que a investigação se 

desenvolve por longos meses; algumas investigações duram até anos, 

colhendo material probatório através de interceptações telefônicas, gravações 

ambientais, buscas e apreensões de centenas de volumes de documentos etc.  

O magistrado que controla o tempo para a investigação não pode assinalar 

tempo exíguo para que a defesa seja capaz de em cinco ou dez dias dar conta 

de exercer um contraditório pleno sobre tudo aquilo que a acusação levou 

meses ou mesmo anos a recolher. Tal desequilíbrio de possibilidade temporal 

aniquila a paridade de armas e impossibilita o exercício da ampla defesa, que 

acabará por realizar refutações genéricas, vazias e sem nenhuma força dentro 

do plano decisivo judicial. 
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 In FILIPPI, Leonardo. Il nuovo ruolo del difensore. Indagini difensive. A cura di Leonardo Filippi. 
CEDAM:Padova, 2001.  p.102  Como acentuou o autor: “In conseguenza della modifica legislativa, la 
giurisprudenza ha avuto modo di affermare – con riferimento al giudizio di riesame – che innanzi al 
tribunale della libertà, il difensore ha la facoltà di addurre estremi ritenuti di favore ed esibire gli 
opportuni documenti, anche a seguito dell’art. 38 disp. att. c.p.p. In virtù dell’art. 292 comma 2-ter 
c.p.p. il tribunale deve poi procedere ad una valutazione di rilevanza e di attendibilità, sia pure stringata 
e ai limitati fini di stabilire la loro idoneità concreta a contrastare i gravi indizi di colpevolezza o la 
sussistenza delle esigenze cautelari”. 
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4.1 A ação penal sob o signo da paridade: seu enfoque 

constitucional de validez do processo 

 

É com o efetivo exercício da ação penal que o órgão acusador produz 

em juízo a imputação, requerendo ao Estado-juiz que este exercite o ius 

puniendi. Tal característica é evidenciada nas ações penais de cunho 

condenatório. Como no dizer de Giulio Illuminati, é através da ação que o 

Ministério Público incita o juiz a se pronunciar acerca da imputação 

realizada.199 Elio Fazzalari classifica de ação os atos − constituídos estes em 

direitos, deveres, faculdades, poderes − que são desenvolvidos de forma 

legítima pelas partes na relação processual. Ainda para Elio Fazzalari, o juiz 

não desempenha nenhum ato na ação penal, mas sim uma função, qual seja a 

de ordená-la e julgá-la, por isso posiciona-se supraparte.200  

Com base em tal fundamento, que adotamos para posicionar a paridade 

de armas como força motriz legitimante dos atos das partes, Elio Fazzalari 

refuta ser ação somente o atuar daquele que promove o processo, qual seja o 

Ministério Público na ação penal.201 Para o processualista italiano, a ação é 

uma necessária sistematização de atos legitimados em deveres, poderes, 

faculdades e direitos entre as partes, que embora possam não ser simétricas 

em razão dos diferentes papéis de acusar e defender, não impede que sejam 
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 ILLUMINATI, Giulio. Compendio di Procedura Penale. 5.ed. Padova:CEDAM, 2010. p. 747. 
 
200

 FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. 8.ed. Padova: CEDAM, 1996. p. 423. 
201

 Op.cit., p. 426. 
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paritéticas.202 Sob este viés, podemos então realçar que a ação penal, força 

motriz e único instrumento que legitima a aplicação da pena mediante a 

concreção de matizes garantistas vazadas na Constituição Federal, deve se 

dar em razão de a sua própria estrutura ser paritética. 

As ações penais, segundo abalizada doutrina203, podem ainda ser 

classificadas como de conhecimento, cautelares e executórias, sendo certo que 

a todas as espécies se aplicam os princípios do contraditório e, por 

consequência lógica, o da paridade de armas. 

Cabe ressaltar que a titularidade, ou legitimidade, para a promoção da 

acusação na ação penal no Brasil também alcançou o Ministério Público com 

exclusividade por força do artigo 129, I, da CF, sendo a ação penal privada 

uma exceção no atual e ainda vigente CPP, mas que tende a desaparecer por 

completo na nova processualística moderna com a aprovação do novo projeto 

do CPP.204 

Partindo da exclusividade da legitimação em acusar sob a 

responsabilidade do Ministério Público, não se tem mais dúvida alguma de ser 

ele parte na relação processual, não devendo, pois, ser tratado como custos 

legis, ou como aquele que se posiciona ou desempenha papel legitimado em 
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 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 174. 
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 Assim está disposto no artigo 45 do projeto de lei 156/2009: A ação penal é pública, de iniciativa do 
Ministério Público, podendo a lei, porém, condicioná-la à representação da vítima ou por quem tiver 
qualidade de representá-la, segundo dispuser a legislação civil, no prazo decadencial de 6 (seis) meses, 
contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Como visto, restará tão somente, por 
força também da CF, art.5.º, LIX a ação penal privada subsidiária da pública, mas guardando toda sua 
natureza jurídica de ação penal pública. 
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algo mais sublime ou maior do que a imputação e a persecução da aplicação 

penal sob o ponto do enquadramento material desta. A concepção de ser mais 

do que parte ou de ter seus atos considerados com maior credibilidade 

desequilibra a ação penal no tocante às prerrogativas reflexas das partes, 

sendo pois preponderante que a imparcialidade do julgador se constitua na 

força mecânica da paritética função que estas desempenhem no processo 

penal. Tal assertiva encontra respaldo nos ensinamentos de Giulio Illuminati, 

quando essencialmente esclarece que “o contraditório pressupõe paridade 

entre as partes que só pode ser eficaz se o contraditório destas tiver a mesma 

força, ou ao menos, poderes equivalentes”.205 

Registre-se, por oportuno, que embora seja parte, da sua parcialidade é 

exigido comportamento equilibrado e ético, limitando seus poderes, deveres, 

faculdades e direitos nas respectivas e reflexas prerrogativas da parte adversa. 

Isso, por si só, não o eleva à categoria de único promotor da justiça penal, 

porquanto seu desempenho se reflete em buscar a aplicação da pena, mas 

com critérios estabelecidos em valores como verdade e justiça, e estes, ainda 

que utópicos, como no dizer já anteriormente lançado de Ferrajoli, são 

essenciais para a legitimação do sistema penal. Como bem assevera a este 

respeito Noé de Azevedo quanto ao fato de que o representante do Ministério 

público funciona na ação penal como advogado da sociedade mas não está 
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legitimado por ela a praticar e empreender excessos que culminem em uma 

acusação injusta.206    

Assim, ao impulsionar o sistema penal para o desencadeamento da 

persecutio criminis através da acusação penal, deve o órgão ministerial 

identificar a acusação de forma plena, de maneira razoável e compreensível, a 

fim de que o acusado possa entender qual o objetivo e a finalidade da ação 

penal, qual o risco que ele corre com a possível procedência da demanda e 

com que instrumentos o acusador pretende demonstrar os fatos narrados e 

articulados dentro da lei substancial posta.  

A denúncia articulada em juízo deve propiciar ao acusado a plena 

capacidade de desenvolvimento de sua tese e estratégia defensiva, por 

corolário reflexo da acusação fática penal que lhe foi imputada, sob pena de já 

neste momento ter manchado a marcha processual no tocante ao princípio 

paritético. Como dito algures, o tempo garantido ao acusado para a formulação 

de sua defesa deve ser razoável, sendo-lhe garantindo o acesso a todo o 

material produzido em seu desfavor. O fato de a legislação processual penal 

atual conferir ao acusado, em regra, o prazo de 10 (dez) dias para a produção 

de sua defesa não impede que o magistrado lhe conceda maior prazo, assim 

como é feito na devolução dos prazos para a investigação criminal e para a 

possível oferta da denúncia, cujo prazo não é peremptório, mas marco 

regulador, como já consagrado pela jurisprudência pacífica no tocante à 

contagem dos prazos para efeito de consideração de excesso de prazo. 
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 AZEVEDO, Noé. Deveres dos juízes, advogados e promotores no proceso criminal. REVISTA FORENSE 
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Referida situação consagra de maneira efetiva o princípio da ampla defesa, do 

contraditório e garante sejam as partes tratadas de maneira paritética. 

Significativa a posição que deve assumir o magistrado na sua função 

diante da ação penal proposta sob aspectos garantísticos. Antônio Magalhães 

Gomes Filho afirma que ao magistrado deveria incumbir o dever de 

fundamentar a recepção da denúncia ofertada pelo órgão acusatório como 

garante de que a ação penal houvesse atentado para as mínimas condições de 

legitimação, possibilidade e interesse, sendo-lhe vedado o que na prática 

ocorre, isto é, despachos de recebimento meramente declarativos chancelados 

de forma autômata. 207O dever de motivar estaria vinculado ao que preceitua o 

artigo 93, IX, da CF, por conta de entender o referido doutrinador que a ação 

penal só poderia ser instaurada em face de uma decisão e não de mero 

despacho de acatamento da denúncia.  

Guilherme de Souza Nucci defende que a motivação seria 

desnecessária em razão de classificar referida decisão como interlocutória 

simples, acompanhando de maneira oblíqua as vozes do posicionamento 

jurisprudencial do STJ que entendem que o recebimento é presumido em razão 

das provas trazidas pelo inquérito policial e que referida atuação do magistrado 

se resume a mero despacho formal.208  

Mais do que um flagrante atentado contra a regra constitucional de se 

fundamentar todas as decisões, tal posicionamento resulta em franco 
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desrespeito ao princípio da paridade de armas no processo penal. Ora, não se 

pode simplesmente classificar a decisão que recebe ou que rejeita uma 

denúncia de mero despacho para burlar a aplicação do artigo 93, IX, da CF, até 

porque à “decisão” que rejeita a denúncia é oponível recurso em sentido estrito 

ou agravo (caso das ações penais originárias), sendo também contestada 

mediante habeas corpus a “decisão” que recebe a denúncia nos termos do 

artigo 648, I, do CPP.  

No primeiro caso, ao rejeitar a denúncia verifica-se que por ser objeto de 

recurso próprio tratado no artigo 581, I, do CPP, fica o juiz obrigado a 

fundamentar a sua decisão, sob pena de nulidade, uma vez que o órgão 

acusador, para poder recorrer da decisão, precisa ter aclaradas as razões e 

motivos da autoridade judicial para apresentar seu respectivo recurso. No 

segundo caso, para impetrar o habeas corpus deve o impetrante também 

conhecer dos reais motivos e fundamentos utilizados para a recepção da 

denúncia e consequente instauração da ação penal. A simples chancela de que 

houve descrição fática e que a denúncia está perfectibilizada ao artigo 41 do 

CPP nos parece mero direito potestativo, o que impediria, de per si, que 

pudesse a defesa apresentar reação já no início da persecutio criminis in 

juditio. Reação que poderia até questionar se o procedimento adotado e 

escolhido via denúncia ofertada se coaduna com o enquadramento típico 

proposto, não se devendo esperar e aguardar para que se verificasse tal 

situação após a ação penal já em curso, devido aos efeitos negativos que uma 

simples acusação judicial gera no âmbito pessoal, familiar, social e econômico 

do denunciado, como já anteriormente relatado.  
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Referida assertiva não é isolada. Vejamos o escólio do professor 

brasileiro Antônio Scarance Fernandes, que vaticina que a ação penal atinge o 

acusado desde a sua propositura, já que passa a ser visto como provável autor 

de um crime e um futuro condenado, não sendo eficaz a positivação do 

princípio da presunção da inocência em razão da afetação do seu status 

dignitatis, principalmente da sua imagem perante o tecido social. Ainda 

assevera o citado processualista que em juízo não basta a mera descrição 

típica, pois a imputação deve ter supedâneo em lastro probatório razoável, sob 

o enfoque da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. Desta 

maneira cabe ao juiz, ao recepcionar a denúncia, motivar, ainda que 

minimamente, seu ato em razão de proporcionar à parte que suportará seus 

efeitos o direito de poder contrariá-lo em sede de habeas corpus ou mesmo 

utilizando de questões prejudiciais e preliminares em sua defesa técnica. 209  

Conclui-se, portanto, que a mera recepção da denúncia como se fosse esta 

um ato protocolar afeta sobremaneira a prerrogativa reflexa da paridade de 

armas em torno da defesa que deverá ser exercitada em juízo. Assim, deve a 

ação desenvolver-se desde o seu nascedouro sob o signo da garantia 

paritética, sob pena de o desequilíbrio afetar sobremaneira seu resultado.  
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4.2  A produção probatória e o tratamento paritário: o direito 

de se defender provando 

 

Como bem delineado por Giulio Ubertis, o direito à prova não se resume tão 

só ao direito de propor a admissibilidade de um experimento probatório, mas 

alcança o direito à efetiva assunção da prova na gênese do princípio do 

contraditório, como também à valorização de seus êxitos.210 Logo, urge 

enfatizar que aqui discutiremos o direito à prova em um processo penal 

essencialmente de partes, como já desenhado em passagens anteriores. Tal 

tema enfocará a efetiva produção probatória que as partes podem e devem 

desenvolver a fim de que atinjam o necessário convencimento jurisdicional 

reproduzido na sentença. Desta forma, o juiz deve decidir iuxta alligata et 

probata partium. Segundo escólio de Vittorio Grevi, o direito à prova e sua 

admissão no processo penal ganha contorno de um novo modelo participativo, 

qual seja o processo penal de partes.211   

Por ser o crime um evento histórico irrepetível, a sua reconstrução se dá 

através da prova produzida pelas partes no processo, evidenciando-se aqui 

que tal ato é também mecanicizado pela paritética ação das partes 

contrapostas. Sob este prisma, é evidente que o magistrado só pode conhecer 

dos fatos que estejam devidamente representados por provas apresentadas 

sob o signo da legalidade, sendo este o eixo limítrofe a que as partes deverão 

obedecer. Assim Vittorio Grevi, admitindo a produção probatória pelo 
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representante do Ministério Público no tocante ao inquérito, evidencia 

sobremaneira que não se deve admitir que ele o faça sem a observância aos 

princípios fundantes sob o terreno da prova, ou seja, assevera que a legalidade 

estrita é o limite da persecução e produção quando se fala em direito à 

prova.212 

Qualquer outra razão fora do sistema legal probatório terá de ser 

sopesada a fim de que os direitos fundamentais tratados em colisão não sejam 

sacrificados. Assim, afasta-se, ictu oculli, qualquer tentativa canhestra de se 

dar maior carga axiológica à verdade real absoluta em detrimento de balizas 

herméticas que deverão garantir às partes o desempenho de seus papéis 

antagônicos sob o feixe de suas prerrogativas legais e deontológicas.  

Com isso se quer dizer que o magistrado não poderá trazer para o 

processo, sob o pretexto de estar buscando a verdade real, uma atividade que 

desequilibre alguma das partes no tocante a sua atividade probatória, 

reconhecidamente existente na seara processual penal consoante expressa 

disposição do artigo 156, segunda parte do CPP. 

Como bem delineado na dogmática processual nacional tratada no artigo 

155, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente 

nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Desta maneira, ficou claro que o 

legislador optou por uma produção probatória de partes antagônicas, uma vez 
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que evidenciou ser, em regra, o contraditório judicial o único mecanismo 

desta.213 

Ao fazer tal eleição, evidente que trouxe para o campo probatório do 

processo penal, como já vimos em capítulos anteriores, a paridade de armas, 

embora dela não tivesse tratado expressamente. Logo, através da afirmação 

dogmática asseverada no artigo em espeque passam as partes a ter direitos e 

deveres reflexos na busca da produção da prova, através de todos os meios de 

prova legalmente estabelecidos. Nasce aqui um novo papel ao representante 

ministerial e à defesa. A investigação acusatória em contraponto à investigação 

defensiva, na formação gestacional da prova. 

Conquanto a investigação defensiva seja função inovadora em nosso 

processo, os italianos já discutiam tal tema há algumas décadas, a ponto de 

Vincenzo Mancini asseverar que  

 

si possono trovare testimoni che l’imputato non 
saprebbe indicare, e che la polizia giudiziaria, il 
pubblico ministero e il giudice istruttore non 
riuscirono a scoprire, oppure avere informazioni sulla 
credibilità dei testimoni assunti dall’autorità, sulla vita 
già condotta dall’imputato, sul modo, sul luogo, sul 
tempo del reato, sull’esistenza di circostanze 
particolari, etc. Tutti tali elementi, posti in luce 
dall’appassionata, accorta e diligente attività del 
difensore, giovano alla scoperta della verità, e non 
soltanto alla difesa, e devono considerarsi come 
complementari all’istruzione giudiziaria e non con 
essa incompatibili; in altre parole servono a stimolare 
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la diligenza e l’attività del giudice e del pubblico 
ministero, oltre che ad integrarla.214 
 

 

Não obstante, como bem assevera Leonardo Filippi, não foi com o 

advento do novo código de processo penal italiano, de matriz ideologicamente 

acusatória, que a situação da paridade de armas foi resolvida quando o 

aspecto era o direito à prova. Isto porque, segundo ele, a Lei n.º 81, de 1987, 

havia se esquecido completamente de disciplinar a investigação defensiva, não 

conferindo concretude ao que disciplinava a lei processual penal codicística 

italiana em seu artigo 190.215 A paritética assunção probatória só se daria com 

o regramento por completo da lei que estabeleceu os parâmetros e padrões da 

investigação defensiva, a saber, a Lei n.º 397, de 2000, que pontuou e 

equilibrou as relações entre acusação e defesa na Itália. 

Com a positivação do poder defensivo os doutrinadores italianos não 

economizaram encômios ao modelo acusatório, principalmente no que toca à 

assunção de que a prova poderia ser prospectada, incluindo a sua fonte, pelas 

partes no processo. Assim vazamos o estudo ainda de Leonardo Filippi: 

 

“I penalisti italiani hanno un motivo di orgoglio 
perché hanno voluto fortemente un testo che 
riconoscesse finalmente anche al difensore il 
potere di ricercare fonti di prova ed elementi 
difensivi, così come il pubblico ministero ha 
fatto da sempre, essendo stato storicamente 
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considerato l’unico detentore del potere 
investigativo, un vero e proprio monopolista 
delle indagini.”216  

 

 

No Brasil, referido poder de atuação defensiva através da ação 

probatória, ou como no dizer doutrinário italiano, o direito de se defender 

provando, começa a ganhar contornos dogmáticos no projeto de reforma do 

CPP 156/2009, quando em seu artigo 13 expressa: “É facultado ao investigado, 

por meio de seu advogado, de defensor público ou de outros mandatários com 

poderes expressos, tomar a iniciativa de identificar fontes de prova em favor de 

sua defesa, podendo inclusive entrevistar pessoas”. 

Não obstante, referido poder emane evidentemente do princípio 

consagrado no texto de nosso código, quando este determina que o livre 

convencimento do magistrado está adstrito à prova judicial produzida sob o 

crivo do contraditório, tal relevo obedece de maneira hierárquica ao cânone 

constitucional disposto no artigo 5°, LV. Assim, a defesa da paridade de armas 

no direito à prova é uma defesa constitucional dos valores açambarcados em 

nosso texto Maior. É em verdade questão de justiça constitucional. Na lição de 

Gustavo Zagrelbesky, a justiça constitucional é uma aquisição recente do 

direito constitucional, embora a defesa do estado constitucional seja algo antigo 

como as platônicas defesas das leis fundamentais.217     
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Dessarte, a conquista, ainda que tímida, de um estado constitucional de 

justiça paritária em que o contorno é o direito à prova, já pode ser evidenciada 

quando o magistrado aceita em valores idênticos na formação de seu 

convencimento a prova prospectada pelas partes. O direito de defender-se 

provando pressupõe o reconhecimento de que a defesa assuma o papel e a 

função de também integrar a formação da prova, não só realizando o seu 

trabalho através do sistema adversary system (cross examination), mas 

contribuindo positivamente no convencimento do magistrado mediante um 

trabalho ativo de busca, investigação e realização proativa no processo, 

deixando para o passado o papel de “convidado de pedra”, que era relegado ao 

defensor. Até porque o direito de defesa se vincula aos direitos inalienáveis e 

fundamentais do homem, consagrados e garantidos em praticamente todas as 

cartas políticas liberal-democráticas. 

No processo penal o papel de “convidado de pedra” do defensor se deu, 

segundo Giuseppe Frigo, atual magistrado da Corte Constitucional Italiana, em 

face de, por séculos na Europa continental, ser considerado ilícito o seu 

contato com as fontes de prova, principalmente as declarativas (testemunhas), 

sendo sempre vista sob graves suspeitas a sua atitude, quando envolvido com 

tais fontes. O testemunho de uma pessoa que já havia se encontrado com o 

defensor era inquinado de inidôneo, corrompido, maculado, praticamente 

inválido. 218  
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Conquanto a função do defensor seja a de buscar provas somente 

favoráveis ao acusado em detrimento da função ministerial e policial de buscar 

provas a favor e contra, o sistema reflexo do direito à prova consagra 

evidentemente o processo penal justo. Não se poderia falar em contraditório 

judicial probatório se houvesse entendimento em sentido oposto. Renato 

Bricchetti ressalta duas características imanentes às atividades das partes: a 

defesa opera sob o signo da facultatividade e da unidirecionalidade; já a 

acusação opera em sentido oposto, qual seja o da obrigatoriedade e da 

pluridirecionalidade.219 Distinguem-se as atividades também pela parcialidade 

da defesa e pela integralidade da acusação no que toca à formação probatória, 

dando a exata dimensão de que não se está a igualar direitos distintos, mas a 

equilibrá-los de forma reflexa em suas evidentes prerrogativas.   

Posicionar-se no mesmo nível de poderes que o órgão acusador parece 

ser a forma de se equilibrar o direito à produção probatória, facultando assim 

direitos a convocar testemunhas, comparecer a locais e presenciar a realização 

das provas técnicas irrepetíveis. Não obstante, é de inegável importância que 

todas essas atividades na assunção probatória venham circundadas pela fé 

pública e pelo poder convocatório inerente à atividade exercida pela defesa. 
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Caso contrário, inútil seria o equilíbrio delineado, até porque, como bem relata 

Paolo Tonini, os órgãos públicos de acusação não estão qualificados para 

desenvolver uma investigação que contemple, também, o direito de defesa. Em 

um sistema que contempla a separação das funções como é o acusatório, cabe 

à defesa elencar quais meios e quais fontes lhe são úteis e necessárias.220  

Desta forma, os poderes trazidos ao contexto da investigação precisam 

ser sopesados a partir do ponto em que o suspeito passa à condição de 

formalmente acusado, gerando a ele poderes investigativos, propositivos e de 

efetiva produção, até porque postergá-los para exercê-los durante a ação penal 

gera desequilíbrio manifesto, ainda que se tenha o comando proibitivo ao 

magistrado de só analisar a prova produzida em contraditório judicial. 

Não se pode mais, pois, admitir que as provas, principalmente as 

testemunhais, sejam de “propriedade” de uma das partes, in casu, o Ministério 

Público (que se utiliza muitas vezes do aparato policial), porquanto com 

poderes requisitórios pode obrigar qualquer pessoa a declarar a verdade, 

enquanto a defesa nem sequer tem o poder de notificar qualquer que seja o 

cidadão que saiba sobre o conteúdo probante a dar seu depoimento. O 

desequilíbrio é patente. 

Voltando aos ensinamentos de Leonardo Filippi, a previsão da paridade 

de armas na formação da prova reequilibra a tutela dos direitos consagrados 

através da ampla defesa e do contraditório, pois não se pode falar em partes 

em condições paritéticas se uma delas, quase sempre a defesa, deve 
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“enfrentar” a testemunha no “escuro”.221 De que forma se realizaria o confronto 

em contraditório? Com dialética? Persuasão? Argumentação jurídica? Malícia 

ao interrogar a testemunha? Não nos parecem elementos de um processo 

penal em que valores ímpares como verdade e justiça são colocados em 

confronto.   

Para que possamos ter uma noção da necessidade deste equilíbrio 

probatório, a Itália, que já positivou os poderes defensivos na investigação e na 

ação penal, hoje reclama que a paridade de armas precisa avançar mais, 

principalmente no que tange ao segredo que é reservado ao inquérito da parte 

acusatória em contraposição à publicidade que se tem do inquérito de defesa, 

faltando aos defensores os poderes de requisição, consagrados tão somente 

ao Ministério Público.222 

Tais poderes inaugurariam, como já o fizeram os italianos, uma nova era 

no papel do advogado na esfera de atuação no processo penal. Tanto àqueles 
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que assistem ao Réu, na condição de defensores públicos ou privados, como 

àqueles que laboram na assistência ministerial em prol das vítimas, não 

necessitando, pois, estar a reboque do órgão acusatório, podendo atuar 

proativamente através de trabalhos investigativos e propositivos paralelos que 

seriam levados ao conhecimento do juiz em igualdade de condições para a sua 

assunção (produção), bem como na avaliação de seu conteúdo, a refletir no 

decisório final mediante a sentença. 

Estar-se-ia garantindo assim um atuar perante o verdadeiro processo 

sob os auspícios do justo processo penal, no qual a defesa poderia utilizar-se 

da faculdade de se defender provando e exercitando um contraditório material 

real, ou seja, o contraditório entre as partes, em condições de paridade, diante 

de um juiz imparcial. Tal faculdade se espraia para todo e qualquer ato 

processual e seus graus, sendo inserida dentro do campo do direito de defesa, 

princípio consagrado constitucionalmente em nosso ordenamento, atingindo, 

também, a execução penal e a provável ação revisional, como observaremos 

mais adiante. 
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4.3 A sentença judicial em foco: o espelho da parcialidade humana. 

O tratamento paritário no acertamento da verdade fático-processual 

 

 

“De resto, meu caro, dia a dia vejo com mais clareza quão 
estúpido é o ato de julgar os outros pelas nossas próprias 
faculdades.” 

                                                       Johann Wolfgang Goethe 

 

Cediço que o juiz é um dos sujeitos do processo penal, embora dele não 

faça parte como contraditor. Sua função, na qualidade de terceiro 

desinteressado que deve atuar, é de conduzir a ação penal de forma imparcial 

e equânime, garantindo às partes suas prerrogativas em atividade reflexa. A 

característica de ser terceiro e desinteressado, buscamos nos ensinamentos 

doutrinários da processualística italiana, que hoje reproduz a dogmática 

constitucional daquele país. 

É de Giulio Ubertis a concepção de que a imparcialidade reclama como 

condição imanente seja o magistrado um terceiro desinteressado. Como bem 

positivado na CFI, o seu artigo 111 explicita que o processo seja conduzido por 

um juiz terceiro (La terzietà) e imparcial.  Explica o mestre italiano que a 

“terzietà” significa a exigência de uma neutralidade metodológica do juiz para a 

reconstrução do fato.223 A mencionada neutralidade se opera através da 

imposição de que o magistrado se omita em condicionamentos prejudiciais, 

                                                           
223

 UBERTIS, Giulio. Argomenti di Procedura Penale III. Milano: Giuffrè Editore, 2011. p. 7. 



195 

 

impedindo que busque a reconstrução somente sob a égide de uma única 

hipótese que lhe foi proposta. 

Em nosso sistema a imparcialidade não possui expressa previsão, mas 

podemos retirá-la de forma teleológica do comando normativo constitucional, 

através do artigo 95, § único, donde se extraem as vedações do magistrado em 

exercer outro cargo ou função, com exceção do magistério, receber a qualquer 

título ou pretexto custas ou participação em processo, ou quaisquer outras 

vantagens, auxílios ou contribuições, ressalvadas as legais, e dedicar-se à 

atividade político-partidária. No sistema infraconstitucional processual penal 

também não encontramos expressamente a imparcialidade como condição do 

exercício jurisdicional, mas podemos extraí-la dos artigos 252, 253 e 254 do 

CPP, os quais expressam os casos de impedimento e suspeição dos 

magistrados.  

Desta forma, assumimos que a jurisdição penal como representação do 

exercício do poder punitivo estatal necessita possuir balizas para que o seu 

conteúdo de justiça se faça harmonioso e palatável ao complexo tecido social, 

sem que dele dependa, ou seja, não está a função judicante vinculada aos 

anseios, emoções, paixões e preferências da sociedade. A atividade judicante 

atual se vincula como mecanismo de garantia dos valores processuais na 

reconstrução dos enunciados fáticos.  

O valor aqui enunciado e estudado circunda os elementos integrantes do 

justo processo penal, do qual o contraditório e a paridade de armas, garantidas 

pela imparcialidade do magistrado, merecem relevo. Decerto que aqui não se 

trata e não se cuida de associar a imparcialidade à neutralidade humana, como 
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bem delineou Alexandre Morais da Rosa em sua tese doutoral ao refletir que a 

neutralidade jurisdicional seria mais um mito do que uma realidade.224 Trata-se 

de asseverar de forma objetiva um método de acertamento fático mediante a 

garantia de que as partes desenvolvam suas teses em paritéticas condições de 

trabalho, ou seja, mediante um redimensionamento do princípio do contraditório 

entre as partes mecanicizado pela paridade de armas. A imparcialidade aqui 

entra como método, e este, por exigir que seja neutro, propicia que as partes, 

os contraditores, possam duelar em níveis equanimemente aceitáveis. 

E aqui retomamos coincidentemente a tese ora em desenvolvimento ao 

desejo do citado doutrinador, de onde reflete que o contraditório precisa ser 

revisitado, mediante uma nova assunção valorativa, sob a garantia de que as 

partes se comuniquem em paridade, mediada pelo juiz.225 Assim, a condição 

de imparcialidade acaba se vinculando ontologicamente ao poder jurisdicional, 

sendo, prima facie, impensável imaginar um juiz sem tal característica, 

figurando portanto como um verdadeiro pressuposto ao seu exercício. 

A função precípua do magistrado é mecanicizar a ação penal de forma 

que sua decisão se dê de forma justa, garantindo-se o contraditório em 

paridade de armas à contenda penal iniciada pelo órgão acusador. A verdade 

fático-processual se acerta na decisão judicial que comumente a doutrina 

denomina como ato jurisdicional, a encerrar a ação penal acolhendo a 
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pretensão de uma das partes, através do julgamento do mérito, resolvendo-a 

em todas as suas etapas possíveis, isto é, da imputação sobre a existência do 

fato à autoria, perspassando pela adequação e valoração jurídico-penal da 

conduta.226  

Não obstante esta concepção comum, ao revisitarmos o estudo do 

contraditório sob o ângulo da paridade de armas, a decisão judicial necessita 

ser integrada por uma nova conceituação, de sorte a incluir na sentença o seu  

mecanismo de obtenção do convencimento, qual seja a forma 

metodologicamente neutra – imparcial –, a fim de evitar que a parcialidade 

humana reflita as ideologias, os pensamentos, os valores e os preconceitos 

daquele que está a realizar o juris dictio. Como delineia Giulio Ubertis, a 

atividade jurisdicional exercitada na ação penal impõe ao juiz que ela seja 

subjetiva e objetivamente imparcial, ou seja, tanto no contato com as partes, 

quanto no contato com a causa e as razões de sua existência.227 Até porque 

haverá sempre uma parte insatisfeita, total ou parcialmente, em face da 

decisão, uma vez que esta não poderá acolher todas as pretensões, por serem 

embrionariamente antagônicas ou antinômicas, relegando ao juiz um papel 

decisivo de escolha, podendo seu poder beneficiar um lado e trazer a 

insatisfação a outro. Peter G. Stein relata exatamente esta peculiaridade da 

decisão ao analisar os julgamentos europeus, a saber, “an important feature of 
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the judgments of European courts has traditionally been that they produce a 

winner and a loser.” 228 

Como dissemos em nosso livro Decisão Penal Benigna na seara penal, 

esta disputa tem seu acirramento mais dramático, pois enseja ao juiz o poder 

de retirar, limitar ou manter um direito fundamental como a liberdade, ou, como 

ocorre em alguns ordenamentos, este poder recai sobre a vida do condenado. 

Talvez por isso, por muito tempo, e até hoje ainda, alguns juízes têm explicado 

e justificado suas decisões como meros repetidores ou reveladores diretos do 

desejo e vontade  da lei, relegando a esta  a “culpa” por suas escolhas, 

voltando assim ao tempo que o magistrado era considerado a “boca da lei”.229 

E como asseverar a neutralidade metodológica mediante um controle 

que possa ser objetivo e racional do conteúdo das decisões e de sua 

necessária equidistância regulamentar subjetiva e objetiva? Como garantir que 

o sentimento do magistrado expresso em sua sentença foi fruto de uma 

acertada escolha e aplicação metodologicamente escorreita? O jurista e 

professor  italiano  Michele Taruffo adverte que o sentimento do juiz na escolha 

da norma aplicada seria regrado e limitado pelo dever de motivar a sua 

decisão, sendo então a motivação o conduto interno da sentença para a 

justificativa válida e racional deste sentimento, assim expresso em seu textual e 

original magistério: “la motivazione non tenderebbe allora a descrivere la 
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formazione della decisione, ma a giustificarla attraverso argomentazioni 

giuridicamente e razionalmente valide”. 230 

A sentença não pode ser o resultado visualizado no espelho da 

parcialidade humana, espargindo assim as vicissitudes, os sentimentos, os 

preconceitos, as ideologias, os valores pessoais. A neutralidade metodológica 

sob o signo da imparcialidade e sob o ponto de vista de fomentador da 

paridade de armas precisa garantir que a motivação judicial não seja mero 

penduricalho ornamental discursivo e retórico para fazer valer  o que se precisa 

evitar, ou seja, que a decisão represente um ato de vontade desvinculado do 

que fora produzido pelas partes em contraditório. Pertinente aqui a lição de 

François Rigaux: “Sob sua variante mais perversa, essa doutrina apresenta a 

motivação do julgamento como um raciocínio fictício que lançaria um véu de 

legalidade sobre uma decisão cuja única fonte seria a consciência, o senso de 

justiça ou a equidade do magistrado”.231   

Não há como ignorar que a formação ideológica e o sentimento do 

magistrado dão vazão à escolha normativa que se coloca ao seu poderio 

decisório. Assim, há que se compatibilizar o “sentire” com a lógica formal 

motivacional que regra a limitação desta íntima convicção, estruturantes que 

são, pois, da decisão judicial. Neste aspecto, conclui-se que a decisão precisa 

ser o espelho de uma escolha individual (nas sentenças) ou coletiva (nos 

acórdãos) da autoridade jurisdicional no tocante ao objeto, à razão e à norma a 
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aplicar, com elementos que possam identificar de forma lógica como e por que 

esta escolha fora feita, evitando assim o puro arbítrio e o mecanicismo 

subsuntivo. Esta simbiose identifica, então, a decisão e lhe dá características 

próprias na aplicação das normas aos fatos concretos passíveis de 

interferência judicial. Quando em contraditório, sob o signo da paridade de 

armas, a escolha dentro desses limites representa a aplicação do valor fundado 

no justo processo penal. Desta forma poderíamos dizer que a racionalidade na 

escolha da tese representaria a opção neutral subjetiva e objetiva na garantia 

das partes.  

O escólio de Rui Portanova retrata que para a existência de um 

processo penal justo não basta a existência de um juiz imparcial, mas que 

existam partes em condições de paridade efetiva.232 Não obstante, o que 

garante que as partes estejam em condições paritéticas é exatamante o 

mecanismo da neutralidade metodológica – imparcialidade e não o contrário. A 

lição trazida parte de um prisma de conteúdo sistêmico processual equivocado, 

quando, em verdade, a imparcialidade é um de seus elementos e aqui opera na 

qualidade de garante dos instrumentos valorativos estudados.  

A motivação passaria a integrar a forma de controle racional das partes 

para aferir a existência do mecanismo garantidor da paridade. Como delineado 

na salutar lição do jurista e professor italiano pavese Michele Taruffo, que 

textualmente vaticina: “Questo modelo non si traduce solitamente in una 

rigorosa struttura formale del discorso, che anzi mantiene i caratteri 
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dell’argomentazione discorsiva, ma constituisce l’ossatura, lo schema portante 

del ragionamento del giudice”. 233 

Sob um aspecto teórico, diz-se  que o silêncio ideológico das decisões 

judiciais não tem sido abordado em virtude de desequilíbrio, incerteza, 

parcialidade e desigualdade que revelaria em detrimento da certeza do texto 

jurídico, que ao menos garante formalmente a imparcialidade, a igualdade, a 

neutralidade judicial, a certeza e a segurança de que as decisões são 

exatamente reflexos da vontade da norma positivada. Não obstante, como 

estudado, o texto jurídico por si só não nos garante que o juiz seja de todo 

imparcial sob o ponto de vista material.234 Por isso algum controle deve ser 

exercido sobre o mecanismo de acertamento fático. Daí os recursos criminais 

também poderem incidir sobre os valores do contraditório, paridade de armas e 

até mesmo para a  realização do justo processo penal. 

O controle, sobretudo, deve ser sobre a parcialidade ínsita a todo ser 

humano que ao aflorar decisões de todos os matizes, deixa transparecer suas 

preferências, suas simpatias e seus valores em detrimento das garantias 

conquistadas ao longo da história da ciência processual penal. Talvez por isso 

se misturem o produto da decisão com a forma de se chegar a ela. Acerca 

deste ponto de vista, João Batista Herkenhoff afirma não existir sentença 

neutra, asseverando que o juiz que a afirma assume valores de conservação, 

pois o juiz sempre tem valores, e sua atividade final, que é sua sentença, é 
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marcada por tais valores, cabendo ao magistrado ser sincero e reconhecer a 

existência desses valores quando escolhe por esta ou aquela decisão.235       

Não obstante, afirmamos que a neutralidade é o método e não o 

resultado advindo da decisão, pois esta não pode ser fruto de um sentimento 

desvinculado do produto paritético trazido e concebido pelas partes, mediante a 

reconstrução dos fatos através da prova. Não se pode mais conceber que as 

decisões, mormente as penais, ainda possuam, como no dizer de Mauro 

Capelletti, vincos ocultos do ânimo do juiz.236 Aí sim, estar-se-ia frustrando a 

forma do acertamento da verdade fática em detrimento de resultados já 

preconcebidos, independentemente do atuar paritético das partes em 

contraditório. 
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4.4 O tratamento recursal sob o efeito do duplo grau de jurisdição e 

a paridade de armas entre os recorrentes 

  

A existência do recurso pressupõe uma decisão judicial como seu 

consequente lógico, sem a qual não se poderia falar em direito revisor, ou 

sequer aplicar o princípio do duplo grau jurisdicional. Não se olvida contudo 

que o recurso ainda faz parte da ação, em razão de a sentença impugnada não 

ter sido alacnçada por seu preclusão. Desta forma, limita-se a doutrina a 

conceituar o recurso como “meio voluntário de impugnação de decisões, 

utilizado antes da preclusão em uma mesma relação jurídico-processual, apto a 

propiciar a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da 

decisão”.237 

Guilherme de Souza Nucci, de forma mais simples, traz seu conceito como 

um direito inerente às partes na relação processual de se insurgirem contra as 

decisões judiciais, com o fim de revisá-las em instância superior.238 Fernando 

da Costa Tourinho Filho adota a mesma técnica de Nucci para trazer uma 

conceituação singela de recurso, tendo-o como um remédio jurídico processual 

para provocar o reexame de uma decisão.239 Inocêncio Borges da Rosa se 

aprofunda mais em sua conceituação, trazendo caracteres filosóficos e 

jurídicos,  tendo o recurso como um instrumento que visa “sanar os defeitos 

graves, substanciais, ou a injustiça da decisão, bem como a má apreciação da 
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prova ou a errônea interpretação ou aplicação da lei ou da norma jurídica ou 

dos fatos e suas circunstâncias”.240  

Nosso estudo, todavia, perpassa a mera aplicação conceitual do recurso 

e invade os pontos limítrofes das partes em utilizá-lo como instrumento de 

irresignação. Cediço que existem recursos que só a defesa pode utilizar, como, 

por exemplo, os embargos infringentes, sem que isso afete sobremaneira o 

equilíbrio reflexo das partes. Até porque, como aqui já mencionado, a paridade 

de armas não pressupõe igualdade de direitos das partes, mas balanceamento 

reflexo em suas prerrogativas. 

Há quem defenda inclusive que o órgão acusador deveria ser limitado ou 

impedido de recorrer de decisões absolutórias em crimes leves, guardando sua 

prerrogativa recursal somente a crimes mais graves. 241 Do nosso ponto de 

vista, defendemos que tal poder não fosse estendido a recursos contra a 

decisão que rejeita a denúncia ou em casos em que o magistrado revoga a 

prisão preventiva.  

Apesar da limitação do poder de recorrer da acusação em casos em que 

o juiz rejeita a denúncia, o novo projeto do CPP PL 156/09 veda  tal 

possibilidade, mas permanece com a possibilidade de se recorrer da revogação 

da medida cautelar (artigo 473, VI), o que julgamos ser um tanto quanto 

incongruente. 
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Insta revelar qual a  natureza jurídica do recurso a fim de destacar de 

que forma a paridade de armas se enquadra dentro de seu conteúdo, haja vista 

a funcionalidade em relação à decisão judicial que visa atacar. Por muito tempo 

a doutrina vinha atribuindo aos recursos natureza de ação constitutiva, de 

caráter autônomo e distinta do direito de ação ou de defesa. Todavia, tal 

concepção evoluiu no sentido de classificar o direito de recorrer como  um 

aspecto, um elemento ou mesmo uma modalidade do próprio direito de ação e 

de defesa. Assim, tem-se entendido que o poder recursal tem ligação 

embrionária com o próprio direito de provocar a tutela jurisdicional, não lhe 

sendo mais possível atribuir uma autonomia ou uma total desvinculação da 

ação em si.242  

Não obstante, é importante frisar que embora exista  este liame, o poder 

de recorrer possui características e condições peculiares. Assim, não é 

possível falar em obrigatoriedade recursal, mas sim em voluntariedade, por ser 

um ato volitivo das partes, mesmo em se tratando de aplicação da lei penal que 

tem como condão a exclusão ou a restrição ao direito fundamental da 

liberdade. Mesmo assim, após o exercício voluntário de uma destas, insta 

verificar através de mecanismo metodológico da neutralidade de que forma 

será aplicada a paridade de armas em sede recursal. 

Tome-se como exemplo a observação feita sobre dados do IDDD 

retirados da pesquisa publicada em conjunto com o IBCCRIM, acerca da 

defesa praticada em razão dos acusados da prática do delito de roubo na 

cidade de São Paulo. Dos 100% de pessoas presas somente 23,80% 
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apresentaram algum pedido de liberdade provisória, relaxamento de prisão ou 

habeas corpus, e desse percentual, todos através de advogados constituídos. 

Será que os demais não desejavam ganhar a liberdade? É pouco provável. 

Ainda, 98,84% dos que apelaram contra as decisões condenatórias não 

apresentaram nenhum tipo de defesa oral nas sustentações em sede de 

julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, muito embora tenha sempre 

assento garantido nas cortes superiores, a latere dos desembargadores, o 

representante do Ministério Público. Daí se ratificarem as indagações 

lançadas.243 Até que ponto está se garantindo a paridade de armas no 

tratamento recursal? O fato da voluntariedade recursal não exclui a obrigação 

de o magistrado observar a garantia da atuação paritética das partes.  

Importa salientar que como aplicação da garantia ao princípio do favor 

rei, de que decorre a proibição da non reformatio in pejus, os recursos criminais 

possuem atributo de caráter pessoal, ou seja, não favorecem de forma reflexa 

à parte que deles não se utilizou, com exceção ao benefício ao réu, sempre 

observado em decorrência do subprincípio reformatio in mellius. Assim, a 

súmula 160 do STF representa bem os institutos ora mencionados, a saber:  “É 

nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no 

recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”.  

Logo, a função recursal desses instrumentos que se classificam, 

orientam e se fundam no que até então esposado, é, em nossa singela visão, o 

aprimoramento da aplicação da lei penal, corrigindo, como no dizer de 

Inocêncio Borges da Rosa já anteriormente destacado, o erro, a injustiça, a 
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incongruência e se aproximando do que desejado por Francisco Cavalcante 

Pontes de Miranda: a incidência e a aplicação normativa sem nenhuma rusga, 

distinção ou resultado diverso.244  

Conquanto já disséssemos que a paridade de armas atua como 

mecanismo de realização do princípio do contraditório, ela deve ser aplicada 

em todos os atos processuais e em qualquer grau jurisdicional. Não devemos, 

pois, descuidar para que tal mecanismo principiológico também atue junto aos 

procedimentos recursais criminais. 

E é extamente em face dos erros na aplicação normativa − seja sobre 

uma questão fática ou de direito que gera a sua possível revisão, embora  esta 

não se revista de cunho obrigatório em razão de a disponibilidade do direito 

que se coloca ao talante do sentenciado − que o fundamento justificante para 

os graus jurisdicionais encontra ressonância exatamente na tentativa de se 

corrigir as falhas e aperfeiçoar a aplicação normativa, mediante critérios 

interpretativos que busquem sempre a justiça em seu ideal. Neste diapasão, 

fundamental que a revisão também se faça sob o signo da paridade. 

Assim, com base na incontestável falibilidade humana, o juiz, no 

momento de revelar a norma, pode errar sob vários prismas, mesmo tendo sido 

neutro e imparcial, e seguido o rito do justo processo penal. François Rigaux 

identifica esses erros de forma binária, em erro de fato ou erro de direito, 

asseverando que o magistrado pode se equivocar no tocante ao alcance do 

dispositivo legal ou quando identifica incorretamente a hipótese legal pertinente 

que seria aplicável. Dessa forma, explica o autor francês que a transgressão da 
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parte dispositiva da norma ocorre mediante o vínculo a uma situação de fato 

real e legalmente estabelecida a consequências jurídicas sem previsão legal, 

ou além desta previsão. Exemplifica citando a penalização além da máxima 

cominada pela norma, ou com sanções inexistentes no sistema legal. De outra 

banda, sustenta que há erro de direito quando se verificar engano acerca da 

norma a ser aplicada ao caso concreto.245 Verifica-se, pois, que o autor francês 

não traz como mecanismo a ausência de obediência ao mecanismo da 

paridade, o que, in casu, seria objeto de recurso em face da ausência de 

aplicação de condição sine qua de validade do processo.   

Com acerto, entendemos que os erros da autoridade sentenciante 

podem operar sob as hipóteses elencadas, sem exclusão de outras formas ou 

classificações de erros, não obstante todas as formas de impugnação devam 

ser operadas sob o signo da paridade. Por enquanto, concordemos que se 

justifica a revisão das decisões, mormente de ordem penal, em detrimento de 

se tentar aplacar os erros que determinam, sejam fáticos, sejam de direito, em 

todas as suas variantes, em sua grande maioria, a privação do status libertatis, 

direito humano fundamental, ou em ausência de aplicação de norma em face 

da proteção social a que se presta também o processo criminal.  

Logo, o sistema proporciona às partes a utilização de instrumentos que 

irão se opor às decisões penais gravadas pelo erro em sua acepção lata. Outro 

não tem sido o entendimento esposado pelos tribunais superiores pátrios 
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acerca do tema, ou seja, a garantia de uma segunda chance como chancela da 

assecuração da liberdade.246 

Referidos instrumentos ganham a conceituação de recursos, 

reclamações, e até mesmo ações, que se destinam a travar, nos tribunais, a 

discussão renovada acerca dos fatos e o conteúdo normativo conferido pela 

autoridade judicial primária, provocando, sempre, uma outra decisão que 

poderá, em termos práticos, manter, cassar, anular, modificar ou até mesmo 

alterar aquela decisão hostilizada. Assim, essa instrumentalização, em sede 

penal, é a forma garantista de se buscar um grau aproximativo da certeza e da 

justiça.247  
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4.5.1. O duplo grau de jurisdição sob o signo da paridade de armas  

 

Como corolário do aperfeiçoamento da aplicação da lei dentro de 

patamares  confiáveis, verifica-se que a garantia de se contemplar a decisão 

com sujeição a outro grau de jurisdição é imanente ao direito inalienável  das 

partes em buscar sejam suas pretensões agasalhadas na revelação normativa 

em uma linha aproximativa da certeza e da justiça.  

Na seara penal essa busca é incessante e não encontra limite nem 

mesmo na segurança jurídica da coisa julgada, em face da possibilidade 

revisora da decisão condenatória a qualquer tempo. Assim, o primado da 

legislação penal está baseado sempre na perspectiva de se dotar o seio social 

da ideia perene de que a liberdade em sua vertente de direito individual 

fundamental prevalecerá sobre qualquer outro valor fundante que a ela se 

contrapuser de forma inadequada. 

Portanto, justifica-se a existência do duplo grau de jurisdição mais 

precisamente em critérios jusfilosóficos do que propriamente jurídicos. Todavia, 

o fundamento mais consistente, segundo Ada Pelegrini Grinover, Antônio 

Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, é político. Para estes 

juristas a garantia da revisão das decisões judiciárias se impõe em virtude da 

necessidade da existência do controle do ato estatal, mesmo que este seja de 

índole interna, isto é, dentro do próprio poder. Assim, asseveram que nenhum 

ato de poder estatal  há que ser desprovido de qualquer controle. E este é 
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conferido exatamente para se legitimar a legalidade e  a justiça das 

decisões.248 

Não obstante, não poderíamos deixar de constatar que, embora se 

justifique o duplo grau de jurisdição nas concepções anteriormente destacadas, 

argumentos opostos à existência desse mecanismo garantista existem no 

sentido de que a revisão das decisões enfraquece e desprestigia o Poder 

Judiciário, cria incerteza quanto à correição da aplicação normativa, trazendo 

insegurança às relações jurídicas, além de ser prejudicial à celeridade na 

prestação jurisdicional satisfativa. Contudo, tais teses não sobrevivem a um 

único motivo existencial do sistema graduado ora em relevo, qual seja a 

certeza de se expurgar o arbítrio decisionista sem controle, mormente quando 

o que  está em questão é o direito inalienável à liberdade.  

Há premência de existir tal controle para evitar que o magistrado, como 

qualquer homem, na sua falibilidade, suscetível a erros, cometa graves 

injustiças, ou na sua arrogância possa se inebriar pelo poder ilimitado de 

decidir sobre a vida e a liberdade de seus jurisdicionados e,  tal quais os 

déspotas, que ganharam expressão na célebre frase de Luis XIV  “Le juge c’est 

moi...”, se arvorem em verdadeiros deuses e se descuidem de aplicar a lei 

conforme seu senso e sua função social.249 Desta forma, a oposição 

argumentativa de cunho meramente formal não se sobrepõe aos argumentos 

jusfilosóficos e políticos já lançados, justificadores do grau revisor como forma 

de controle do poder.  
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Indaga-se, contudo, qual seria a natureza jurídica do duplo grau 

jurisdicional. Guilherme de Souza Nucci entende ser uma garantia individual 

implicitamente constitucionalizada em decorrência do comando do artigo 5°, 

parágrafo segundo, da Constituição Federal, que expressamente reza: “os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.250 Maurício 

Zanoide de Moraes também defende ter o duplo grau de jurisdição status 

constitucional em virtude da ratificação pelo Brasil do Pacto de São José da 

Costa Rica – Convenção Americana dos Direitos Humanos – em 1992 (decreto 

678/92), vinculando sua observação ao texto normativo constitucional já 

destacado.251 Igual posicionamento já havia sido adotado por Ada Pelegrini 

Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes252, 

que gravam o duplo grau de jurisdição como norma constitucional positivada 

em nível supralegal, em atendimento ao comando do artigo 8°, n.2-h, do Pacto:   

“2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que 

se presuma  sua inocência enquanto não se 

comprove legalmente sua culpa. Durante o 

processo, toda pessoa tem direito em plena 

igualdade, às seguintes garantias mínimas:  
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h) direito de recorrer da sentença para juiz ou 

tribunal superior.”253  

Desta forma, não há como deixar de conferir status constitucional ao 

princípio em comento, pelas razões já expendidas, ressaltando seu caráter 

autônomo decorrente de a Lei Magna estruturar os órgãos componentes de 

jurisdição de maior graduação. Assim, não poderia a própria Lei Maior conferir 

tratamento desigual aos jurisdicionados, sob pena de ferir o próprio valor 

principiológico da igualdade, objeto de abordagem em nosso estudo.254 

Resta-nos agora ressaltar qual seria a amplitude deste grau jurisdicional 

revisional e de que forma a paridade de armas atua dentro do prisma recursal. 

Cediço que são sujeitas à revisão as matérias de fato e de  direito a que 

estiverem jungidas a decisão, importando salientar que se sujeitam à correção 

tanto o error in judicando (erro do juiz no julgamento do mérito – as pretensões 

de direito material formulado pelas partes) quanto o error in procedendo (erro 

do juiz no tocante à formalidade processual – questões de fundo processual).  

Importa sobremaneira de que forma o recurso será tratado em grau 

jurisdicional e a atuação das partes mediante o controle do poder do Estado-

juiz. Prima facie, já se verifica, por exemplo, um desequilíbrio fundamental no 

procedimento recursal adotado pelos regimentos internos dos tribunais, pois o 

Ministério Público se manifesta por mais de uma vez acerca do conteúdo 

revisional, uma na qualidade de recorrente e/ou recorrido, e outra na qualidade 
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de parecerista, porquanto os procuradores de justiça e/ou da república emitem 

opinião acerca dos recursos interpostos e/ou contra-arrazoados por seus 

membros, o que por si só nos leva a indagar qual a ratio e o sentido para que 

tal atividade ministerial se duplique. 

Além do prestígio de atuarem a latere do julgador, são tratados com 

distinção de autoridades, e seus pareceres, muitas vezes, emolduram o 

decisório judicial em clarta afronta ao tratamento paritético das partes. Para 

que possamos embasar tal assertiva, em recente pequisa junto ao TJAL 

verificamos que quase 100% (cem por cento) dos pareceres exarados pelo 

representante do Ministério Público foram adotados e/ou emolduraram as 

decisões da Câmara Criminal da Justiça alagoana, conforme publicamos em 

nossa obra. Ali indagávamos acerca da existência da par condicio na relação 

processual recursal, aqui tratada como paridade de armas.255 

Desta forma, não se pode aceitar que no processo penal − donde 

emerge e aflora o sistema acusatório, tendo como fundamento o justo processo 

penal e a relação de partes em paridade de armas − a figura do órgão 

acusador ainda seja binária, ora como parte e ora como custus legis. Sua 

participação no processo, levando-se em consideração a natureza jurídica do 

recurso e a concepção jurisfilosófica do duplo grau de jurisdição, não nos 

permite tratá-lo com autonomia, distinguindo-o da defesa como se 

desinteressado fosse sobre o resultado, ou como se fosse supraparte.  
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No estudo de Marta Bargis, os recursos penais são remédios jurídicos à 

disposição das partes para erradicar e remover da decisão penal seu erro.256 

Assumindo sua condição de parte, e tendo como característica do recurso a 

sua voluntariedade, por óbvio que ao demonstrar interesse o órgão acusador 

se legitima ao defender uma posição contraposta à da defesa. Daí por que 

valer-se da dúplice função em sentido recursal desequilibra e desnatura o 

contraditório dentro da relação processual penal, no que tange a todo o 

revestimento axiológico da paridade de armas. 

Portanto, concluir de forma distinta, a saber, que a relação processual 

penal, em todos os seus atos e graus, não seja permeada pelo valor da ação 

paritética, é manter-se culturalmente o vínculo de um sistema arraigado na 

inquisitoriedade, de onde emergem valores díspares e dissonantes de uma 

nova ordem democrática constitucional, ou, além disso, de uma nova ordem de 

justiça constitucional. 
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CAPÍTULO V − A paridade de armas e os sujeitos no processo 

penal: a defesa investigativa 

 

5.1 A paridade de armas como instrumento de equilíbrio e 
equação no sistema de formação das provas. 5.2 Um novo 
processo de partes contrapostas no processo penal. 5.3 A 
investigação defensiva como meio de defesa e meio de 
prova.  

 

 

5.1 A paridade de armas como instrumento de equilíbrio e equação 

no sistema de formação das provas 

 

O sistema probatório, ao longo do tempo, evoluiu na reconstrução do 

fato histórico penal. Cediço que o sistema étnico (empirismo) cedeu espaço ao 

sistema religioso (ordálias, juízes de Deus) que, por sua vez, foi alterado pelo 

sistema tarifado (legal), sendo sucedido pelo sistema sentimental (íntima e pura 

convicção).  Atualmente procura-se dotá-lo de critérios racionais e científicos a 

fim de se garantir maior segurança aos julgamentos.257 

Já se disse em capítulos anteriores que o processo penal é regulado 

pelo princípio do contraditório na formação da prova, atuando as partes em 
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condições paritéticas. Caberá aqui neste espaço detalhar a exata atuação das 

partes, a fim de promover o acertamento fático concentrando seus 

direitos/deveres/garantias/poderes dentro do mecanismo principiológico da 

paridade; é este o eixo que importa para a caracterização do sistema de 

provas. Assim, independentemente do critério a ser estudado para se formar a 

convicção do julgador, ressalta-se que as partes devem participar ativamente 

na reconstrução fática, sendo esta a condição de validade para aferição de 

quão justa foi a decisão e o próprio processo fomentador desta. 

 Destaca-se com algum relevo que o atuar das partes não 

necessariamente deverá ser igual, ou sob o conteúdo axiológico da isonomia, 

até porque buscam resultados contrapostos. O ângulo que proporciona 

equilíbrio será exatamente o de transformar os instrumentos postos à 

disposição das partes em armas paritárias, donde o reflexo das prerrogativas 

possam se espraiar em todo o conteúdo de atuação. Assim o que se busca e 

se demonstra não é a isonomia das partes, mas a paridade armistícia com que 

elas se debruçam sob o corolário que fomenta a formação da prova. 

Sob este prisma tem-se que essa formação, em um assumido Estado 

Democrático de Direito, se concebe no modo do adversarial system, sendo 

relevante afirmar que a culpabilidade do acusado só pode ser aceita se ele 

puder confrontar todos os meios de prova pertinentes admitidos contra si, em 

indissociável movimento contraditório.258 Neste modo, inicia-se uma 

mecanicização da paridade de armas para a formação da prova. 
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“Os processos são máquinas retrospectivas”. Com essa singela, mas 

substancial assertiva, Franco Cordero procura identificar a maneira como as 

provas são circundadas de importância no processo. Para o processualista 

italiano, os processos trazem várias hipóteses históricas que precisam ser 

verificadas. Tal verificação reside no mundo probatório, sendo pois a sua 

essência os fatos que se vinculam a uma hipótese.259  

Não obstante, tais hipóteses verificáveis se amoldam a sistemas que 

lhes rendem maior ou menor acertamento, dependendo, exatamente, do valor 

dado a cada uma sobre o fato histórico que é narrado. Sob o prisma ou 

arquétipo inquisitório, a íntima convicção e as máximas legais acabam dando o 

contorno aos primados hipotéticos. Como bem assevera o mestre 

processualista Franco Cordero, algumas hipóteses, sob este viés sistêmico, 

são confirmadas sob indícios ad torturam, a credibilidade do julgador e outras 

máximas meramente formais.260 

Para maior efeito e critério do desenvolvimento da tese esposada, 

abordar-se-á o sistema de formação de provas dentro do prisma acusatório, 

uma vez que, como se pôde verificar nos capítulos antecedentes, não se 

amoldam aos primados e arquétipos inquisitórios os conteúdos axiológicos 

atinentes ao contraditório e ao da paridade de armas. Todavia, não se pode 

deixar de registrar o que assevera Franco Cordero, quando vaticina que na 

prática, embora se tenha como princípio norteador da escolha probatória o livre 

convencimento pela persuasão racional, opera-se com pura gnoseologia 
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inquisitória, ainda que temperada por certas garantias legais, e os juízes 

acabam levando em consideração, no “metabolismo decisório”, provas 

proibidas, tais como denúncias anônimas, boletins de ocorrências policiais e 

até provas ilícitas, a exemplo de escutas clandestinas etc.261  

Em que pese o acerto empírico do mestre italiano, pontua-se que tal 

assertiva foge aos estreitos limites da tese desenvolvida, sob duas égides: 1) 

trabalhar dentro do axioma do justo processo assevera maior controle e 

participação das partes sobre os meandros decisórios do magistrado; e 2) a 

paridade de armas mediante o controle imparcial na formação da prova delimita 

a atuação do magistrado no campo participativo das partes.  

Sob essa esteira tende-se a diminuir o arbítrio decisório neste 

metabolismo em que se espraia a sentença penal, conquanto resguarde o 

convencimento sob provas que por muitas vezes foram trazidas e escolhidas 

pelo próprio julgador. Com a nova dimensão dada ao princípio do contraditório 

dentro de um mecanismo paritário de produção probatória, espera-se que a 

decisão passe a operar sob os critérios que objetivem a racionalização 

processual e a legitimação de que se ocupa o artigo 93, IX, da Carta Magna 

nacional. 

A tese que se propõe para um novo mecanismo acusatório, inclusive já 

lapidado dentro dos contornos do projeto 156/09, que altera toda a concepção 

processual com o advento de um inovador código, aos auspícios do que já 

aconteceu na Itália, impõe às partes maior responsabilidade sobre o resultado 

advindo da contenda penal.  
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No momento em que se flexionam garantias/direitos/deveres e poderes 

reflexos, as partes passam a protagonizar o processo com maior amplitude, 

como se verá adiante, impondo proatividade em detrimento de um padrão 

argumentativo dialético, por muitas vezes, retórico. O processo deixa de ser um 

palco para histriões, para dar lugar ao paritário atuar de protagonistas que 

dividirão responsabilidades, saberes, diligências, provas em busca do 

acertamento fático, sob o trinômio certeza, verdade e justiça. 

A formulação de hipóteses vem acompanhada de ações que tornam 

possível a demonstração da sua existência mediante um atuar reflexo.  A 

paridade de armas neste aspecto passa a ter papel desenvolvimentista na 

formação da prova. Estar em posição contraposta impõe que o Estado controle 

tal ângulo de sorte a não desequilibrar a contenda. Assim, o papel do 

magistrado passa a ter maior relevo do que a simples escolha da hipótese mais 

provável posta em cena por uma das partes. Antes, deve ele garantir que os 

contendores tenham tido oportunidades reflexas na formulação e 

demonstração de suas hipóteses mediante ações equilibradas. 

Logo, o que se propõe é uma verificabilidade anterior da validade de 

como se formularam as hipóteses, para ser eleita a mais provável. A escolha 

racional por critérios garantísticos precisa ser sopesada por formulações 

também com este viés, pois, ao revés, estar-se-á diante do “metabolismo 

decisório” sem maior controle de seu resultado, a não ser por vias 

reformatórias mediante recursos que também precisam de tal baliza para 
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garantir a mecânica atuação das partes em posições contraditórias e 

paritárias.262 

Só se pode admitir a formação do convencimento do juiz através de e 

pela prova engendrada em senso contraditório, mecanicizada pela atuação 

paritética das partes. Qualquer outra formulação ecoará como sistema menos 

seguro, leia-se, justo, na solução da equação do acertamento fático penal.  

 

5.2 Um novo processo de partes contrapostas no processo penal 

 

Noé Azevedo já alertava nos idos de 1945 que o direito penal clássico, 

constituído de um sistema de combate e controle aos abusos inomináveis das 

autoridades policiais e judiciais, procura a todo tempo limitar, através da rigidez 

da lei, a investidura destas autoridades contra os imputados. Exemplificou sua 

assertiva com as variantes da aplicação da pena dentro dos primados legais, 

na possibilidade de decretação de prisão preventiva somente em determinados 

casos etc.263 Com acerto, tais limites encontram no processo seu mecanismo 

de controle mediante a obediência estrita ao devido processo legal, que 

atualmente já deve ser interpretado sob a ótica do justo processo.    

                                                           
262
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 Não se pode avançar no tema, contudo, sem se observar que o 

processo ocupa atualmente dúplice função social na esfera bivalente de seus 

objetivos: defender o acusado dos abusos estatais e defender a sociedade das 

condutas tipicamente penais dos infratores. Não obstante, como traduz em fiel 

crítica à transformação unívoca do processo em motor de proteção e discurso 

de defesa social, Nelson Hungria, na década de 50, já denunciava que o 

processo não poderia se transformar em um sistema que estivesse a inculpar 

qualquer um a todo custo, sob as escusas de pretensa defesa social, não 

distinguindo o presumido culpado do possível inocente. Ressaltava ainda, o 

então ministro da Suprema Corte Federal, que os acusados estavam sendo 

submetidos a processos que ignoravam a dignidade e o valor da criatura 

humana na formação de provas que já haviam perdido o senso ético e os 

limites do direito de personalidade, à guisa tão somente de experimentos, 

segundo ele, puramente científicos.264  

 O tom predominante do escólio de Nelson Hungria revela que pouco, ou 

muito pouco, depois de quase seis décadas, mudou. Mesmo com o advento da 

Constituição Federal da República em 1988, trazendo valores democráticos a 

uma abertura de um novo processo penal sob a égide de um sistema de raiz e 

matizes acusatórias, releva destacar que a escalada da criminalidade tem 

transformado, por vezes, e muitas vezes, o processo penal em tábua de 

salvação para justiceiros travestidos de autoridades. A retórica penal ainda 

ecoa com muita força na reconstrução dos fatos para a escolha das hipóteses 

trazidas pelas partes. Discursos reveladores de histeria punitiva acabam 
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desaguando no processo com certa facilidade, em razão de o contraditório, 

como tratado no capítulo pertinente, ainda estar preso ao sistema dialético 

formalista, qual seja o embate retórico das partes, sem que tenham 

transportado referido princípio para a formação da prova dentro da necessária 

e indissociável condição paritária. 

 Mais uma vez é citado Elio Fazzalari, quando textualmente vaticina que  

 

La qualità di contraddittore, ove ricorra per l´autore dell´atto, 
importa, peraltro, un’essenziale conseguenza: quand’anche 
sai um organo pubblico, munito d’imperio, quell’autore è 
posto, durante La fase preparatória dell’atto, sul piede di  
simmetrica parità rispetto    all’altro o agli altri contraddittori. 
265 

 

 Não se pode, pois, como ensina o mestre processualista italiano, 

desenvolver processo sob as condições e os valores atualmente consagrados 

nos textos legais sem que as partes se posicionem em simétrica condição de 

paridade, ainda mais quando uma delas, no processo criminal, goza de 

autoridade e representa o estado como órgão público, caso do representante 

do Ministério Público. 

 Sob este novo ângulo o processo penal moderno, tal qual na lição 

trazida por Franco Cordero anteriormente, não deixará de ser uma máquina 

retrospectiva, mas deverá atender aos reclamos participativos dos 

protagonistas em simetria, sob condições que possam contribuir para a 
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formação da prova, permeando as suas hipóteses para que a plausibilidade da 

escolha se aproxime do conteúdo de um processo penal justo. 

 Desta forma, a reconstrução fática para as hipóteses a serem analisadas 

pelo magistrado não poderá mais se servir de um ativismo judicial instrutório 

que permita, com o fito de equilibrar, buscar a verdade real, ou qualquer outro 

argumento astucioso que fundamente a ação do juiz na formação da prova.  

Como bem asseverado na exposição de motivos do projeto 156/09 ao 

novo CPP, a função do magistrado não pode e não deve ser confundida com a 

das partes, uma vez que “A formação do juízo acusatório, a busca de seus 

elementos de convicção, o esclarecimento e a investigação, enfim, da 

materialidade e da autoria do crime a ser objeto de persecução penal, nada 

tem que ver com a atividade típica da função jurisdicional”. Observe-se o 

seguinte excerto, a justificar a nova principiologia sistêmica do processo 

acusatório: 

 

A vedação de atividade instrutória ao juiz na fase de 

investigação não tem e nem poderia ter o propósito de 

suposta redução das funções jurisdicionais. Na verdade, é 

precisamente o inverso. A função jurisdicional é uma das 

mais relevantes no âmbito do Poder Público. A decisão 

judicial, qualquer que seja o seu objeto, sempre terá uma 

dimensão transindividual, a se fazer sentir e repercutir além 

das fronteiras dos litigantes. Daí a importância de se 
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preservar ao máximo o distanciamento do julgador, ao 

menos em relação à formação dos elementos que venham 

a configurar a pretensão de qualquer das partes. Em 

processo penal, a questão é ainda mais problemática, na 

medida em que a identificação com a vítima e com seu 

infortúnio, particularmente quando fundada em experiência 

pessoal equivalente, parece definitivamente ao alcance de 

todos, incluindo o magistrado. A formação do juízo 

acusatório, a busca de seus elementos de convicção, o 

esclarecimento e a investigação, enfim, da materialidade e 

da autoria do crime a ser objeto de persecução penal, nada 

tem que ver com a atividade típica da função 

jurisdicional.266 

 

 

 Passa o sistema então a contar, a partir de um novo ponto, qual seja o 

de que a prova necessita da ação das partes e não dos sujeitos processuais, 

que o contraditório venha a ser o mecanismo para esta formação. A 

responsabilização das partes aumenta, deixando o Estado de promover um 

processo criminal patriarcal em que se mitigava a participação dos atores 

processuais à guisa de que o juiz, com superpoderes, resolveria o imbróglio 

penal distribuindo a equânime e desejada justiça. 

 Nada a temer ou a lamentar. O próprio Ministério Público, único 

responsável pelas lides penais públicas, ganha status constitucional e se 
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equipara em termos de prerrogativas, direitos e garantias aos magistrados. 

Injusto seria deixar que dois entes do poder público passassem a agir em 

comunhão de desígnios na formação da prova e na responsabilidade pelo 

resultado quase sempre positivo do processo. O desequilíbrio, além de latente, 

estaria a macular o sistema acusatório da formação da prova. Aqui tratou o 

legislador de retirar o princípio inquisitivo do magistrado, que atuava em 

verdadeiro trabalho supletivo ao enveredar por caminhos e atalhos não 

percorridos pelas partes.  

Não obstante, ressalve-se que ao magistrado brasileiro não foi relegada 

uma posição de inércia no processo. A possibilidade de se decidir cautelares 

ex-oficio e determinar diligências para esclarecer dúvidas sobre as provas 

produzidas pelas partes permaneceu no projeto de lei em seu artigo 165, § 

único.267 A invasiva atuação do magistrado, como se dá atualmente em todo o 

sistema de formação probatória, é incompatível com os princípios do 

contraditório e da paridade de armas.  

Logo, o que se evidencia é que o novo sistema processual será 

realizado por partes contrapostas que esgrimirão em condições paritárias, a fim 

de formarem as hipóteses sobre as quais decidirá o magistrado dentro do 

campo hermético e exclusivo das provas que advierem desta esgrima 

contraditória. 

Ao acusado e à vítima, que poderá se louvar em assistente de acusação 

e/ou em parte civil, papéis inovadores sob o ângulo paritário também se 

projetam. Não que se vá exigir do réu que ele tenha uma ação a abandonar a 
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presumida inocência, ou que vá se exigir da vítima uma substituição integral à 

função ministerial. Mas uma função proativa em torno da formação da prova é 

esperada das partes que desempenharão novas funções a partir de um novo 

conceito do contraditório e através da paridade de armas. 

Jimenéz de Asúa, ao comentar mudanças sistêmicas nos processos 

criminais, ensina que de nada adiantaria modificar códigos em um sentido mais 

positivista da reforma se não se prepararem convenientemente os juízes para 

que julguem o delinquente, contemplando-o de maneira especialíssima, como 

homem vivo e efetivo.268 Ousa-se estender o ensinamento destacado. Não só 

os juízes devem se preparar para uma nova ordem positivista e/ou 

hermenêutica, mas também as partes, aqui contempladas nas figuras do 

acusador, seu assistente e do defensor. 

As transformações aqui tratadas serão mais contundentes sobre as 

partes do processo penal que, a partir de agora, passarão a realmente ser os 

protagonistas do desenvolvimento processual que se encerrará pela escolha da 

hipótese mais bem difundida e demonstrada. Ao juiz caberá a supervisão sob o 

crivo da imparcialidade e a missão de aplicar aos fatos trazidos a roupagem 

jurídico-social que o contorno das provas demonstrarem. Provas produzidas 

pelas partes. E só pelas partes.  
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5.3 A investigação defensiva como meio de defesa e meio de prova 

 

 Tem razão a pontual assertiva de Aury Lopes Junior de que o inquérito 

policial é um instrumento em crise. De inspiração e matizes autoritários e 

antigarantistas, o procedimento administrativo persecutório representa no atual 

sistema processual penal nacional uma anomalia.269 Na verdade, não se pode 

mais aceitar que o tratamento dado ao indiciado seja e continue a ser o de 

mero objeto de uma investigação que, malgrado sua natureza jurídica, produz 

efeitos deletérios sobre a dignidade da pessoa do inculpado. 

 O inquérito policial possui o condão de interferir em direitos 

fundamentais, a exemplo da liberdade – através das prisões temporária e 

preventiva –, intimidade e privacidade – através das buscas e apreensões e 

escutas telefônicas –, e a dignidade e a imagem – pois atualmente são os 

acontecimentos policiais objeto de escárnio e vitupérios midiáticos. Embora 

todas essas afetações estejam sob o império do controle jurisdicional, é 

evidente que tais medidas são acatadas inaudita altera parte, sem a mínima 

possibilidade de o destinatário da medida interferir e/ou colaborar para o seu 

impedimento, ainda que venha, mais tarde, a demonstrar que a hipótese 

escolhida pelo magistrado foi equivocada. 

Não se pode mais admitir, dentro de um contexto de garantias 

constitucionais sob o novo modelo acusatório, a ausência de contraditório e/ou 

de defesa em face de ainda ser considerado o inquérito policial mero 

procedimento administrativo que não produz efeito nulificador e/ou maculador 
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do processo.270 Tal dogma é deveras preocupante e falacioso, além de conter 

perigoso elemento de concentração de poder na formação da prova, ainda que 

indiciária, sem nenhuma participação de uma das partes, qual seja a defesa.  

 Sob essa esteira é evidente que todos os direitos afetados estariam 

impedidos de ser garantidos, seja por ineficiência de instrumento hábil, embora 

se tenha o habeas corpus para combater a prisão fruto da ilegalidade, seja por 

difusão indelével dos efeitos que se produzem na vida do investigado em 

sociedade.  

Por outro lado, a demasiada demora em apurar os fatos circundantes do 

crime pode também levar a vítima e/ou seus familiares a um abismo de 

incertezas e dúvidas que acabarão por desaguar em ações ou mal formuladas 

ou nem sequer propostas, em face da insuficiente produção de indícios para a 

formação da opinio delicti. Sob este aspecto cuidar-se-á com mais vagar no 

item subsequente da tese esposada. 

Ainda, o fato de se proibir que o juiz não valore as “provas” produzidas 

exclusivamente em sede inquisitorial não pode ser motivo impeditivo de as 

partes poderem participar da formatação probatória que seria levada ao 

conhecimento do magistrado. Tal vedação também não possui o condão de 

impedir que o magistrado forme sua íntima convicção, produzindo a certeza 

moral interna, como no ensinamento já trazido à baila por Cordero, neste 

capítulo. Desta forma, com o simples retoque retórico é muito fácil ao julgador 
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driblar a vedação imposta no artigo 155 do atual CPP.271 E como então 

sustentar que o maltrapilho instrumento policial é imune à aplicação do artigo 

5°, LV, da CF, que trata do contraditório e da ampla defesa? Com o simplório 

argumento de ser procedimento e não processo? Jogo de palavras e silogismo 

oportunista que se escondem da hermenêutica verdadeiramente constitucional. 

Apoiando os argumentos mais uma vez em Aury Lopes Junior, que 

sustenta ser possível um contraditório ainda que mínimo, bem como a 

possibilidade da participação das partes em formação de provas antecipadas e 

urgentes na fase do inquérito policial, defende-se que a defesa pode, sim, 

realizar atos investigativos que integrem a análise probatória.272 Tal 

possibilidade não dependeria de uma positivação expressa, mas de uma nova 

forma de interpretar o alcance do artigo 5°, LV , da CF, como já defendido 

anteriormente. 

Com base em um novo conceito de contraditório, como já explicitado no 

capítulo II desta tese, à interpretação do novo modelo acusatório com a 

positivação desta possibilidade no artigo 13, caput, e seu parágrafo segundo do 

projeto de lei 156/09, aprovado pelo Senado em dezembro de 2010, verifica-se 

que a investigação defensiva passa a ser meio de defesa e deverá ser 
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analisada pelo juiz como meio de prova da assunção da (in)admissibilidade da 

ação penal.273  

Tem-se assim um contraditório diferido e uma fase intermediária entre a 

denúncia direta e a possibilidade de se evitar equívocos judiciários com o 

processamento de pessoas cuja ausência de demonstração hipotética sobre a 

responsabilidade dos fatos se torna possível antes mesmo da ação penal, que 

por ser irretratável, causa repercussão para além dos meandros do ambiente 

do processo crime. 

Ademais, negar o direito de defesa na fase do inquérito policial é 

condenar à inércia o interessado, que pode não desejar ser denunciado e, a 

partir daí, sofrer todas as consequências da ação penal, pois, como bem 

expressa e delineia a lição de Joaquim Canuto Mendes de Almeida, o inquérito 

policial também exprime, em sua teleologia, atividade de formação de culpa, 

servindo seus resultados objetivamente de base da denúncia ou da queixa.274  

Outro ponto a destacar a favor da possibilidade da defesa em sede 

inquisitorial é a natureza jurídica no tocante à atividade probatória que se extrai 

na coleta de indícios em busca da autoria e materialidade delitivas. Não há 

como negar que se trata de atividade instrutória, principalmente se extrairmos o 

conceito da lição novamente trazida no escólio de Joaquim Canuto Mendes de 

Almeida, onde textualmente se lê que “instrução criminal é atividade de 
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informar-se a autoridade sobre a infração, com todas as suas 

circunstâncias”.275 Franco Cordero não destoa do processualista brasileiro em 

sua concepção de instrução, quando taxativamente vincula a atividade 

probatória ao conteúdo axiológico desta.276 Em assim sendo, não se pode 

realizar atividade de instrução sem que se concebam os interesses dos 

protagonistas da relação penal:, de um lado, a vítima, representada pelo 

Estado nas ações públicas e por ela própria nas ações penais privadas; e do 

outro, o acusado, o investigado, o indiciado, enfim aquele que se contrapõe ao 

interesse estatal para sofrer as consequências da imposição penal.  

In casu, trata-se, por ora, dos interesses na atividade instrutória do 

indiciado. E como garantir que o acusado possa ter observado o consagrado 

direito à ampla defesa, sem considerá-lo uma pessoa sujeita de direitos, na 

fase que pode espraiar efeitos diretamente na sua liberdade individual e no 

patrimônio moral que é a sua dignidade humana? Impossível, pois, adotar os 

conceitos da natureza jurídica da atividade policial sem lhe assegurar o 

contraditório, pois de verdadeira instrução se trata.  

Como bem lançado na lição trazida novamente à baila de Joaquim 

Canuto Mendes de Almeida, in verbis: 

 

Errado entretanto igualmente se evidencia afirmar-se que a 
exteriorização do resultado das pesquisas, assestada como 
carga contra o indiciado, no inquérito policial, para a 
estruturação dos alicerces objetivos da denúncia ou queixa, 
não reclame, ou, ao menos, não autorize o admitir-se 
participação do paciente nas operações informativas que 
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pessoalmente hão de atingi-lo, para mal, ou para bem, 
pouco importa, mas diretamente na sua liberdade 
individual, arriscada a sofrer todos os constrangimentos 
materiais e morais de um processo criminal.277  

 

  

 Restaria, por oportuno, rebater o argumento da incompatibilidade do 

sistema inquisitorial com o contraditório, asseverando os passos de que a 

inquisitoriedade da atividade não autorizaria, de per si, a admissão de qualquer 

direito de defesa ao acusado. Imperioso relembrar que as características 

fundamentais que contornam o sistema inquisitório não abolem de todo a 

defesa. Limita-a, mas não a impede. Como já bem delineado no capítulo II 

desta tese, no direito canônico, nos tempos de Diocesano e dos imperadores 

do Oriente, sob a identificação da inquisitio como modelo de conformação 

probatória que legitimava a aplicação da pena, despontavam as seguintes 

regras e, portanto, suas fundamentais características:  

9) intervenção ex officio do juiz; 

10) sigilo absoluto do procedimento, inclusive para o acusado; 

11) procedimento e defesa totalmente escritos – documentação;  

12) todos os poderes concentrados no juiz-acusador, em confronto com a 

ausência de direito ao acusado; 

13) liberdade para o juiz colher e escolher a prova; 

14) impossibilidade de o acusado propor provas a seu favor; 
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15) custódia preventiva automática; 

16) recursos sem efeito suspensivo. 

 

Ora, como se assesta nas origens inquisitórias, alguma defesa existia. 

Impossível, pois, refutar o direito de defesa na assertiva sistêmica da 

incompatibilidade inquisitorial com a garantia constitucional. Joaquim Canuto 

Mendes de Almeida, há muito (1957), já asseverava que “a inquisitoriedade 

não é incompatível com o exercício do direito de defesa pelo indiciado durante 

o inquérito policial”.278 E respaldava o mestre processualista sua afirmação com 

base na posição que o membro do Ministério Público ocupa no inquérito 

policial, quando este interfere na referida atividade investigativa. Sustenta o 

autor mencionado que haverá neste caso uma “duplicação acidental de órgão 

do Estado para a mesma finalidade” e que neste caso é impossível não 

equiparar, ou garantir, as prerrogativas reflexas do indiciado. Já aplicava, pois, 

o primado da paridade de armas no processo penal  na fase investigatória, sem 

contudo classificar as razões fundantes de sua obra desta maneira. Outrossim, 

louvava o autor aqui estudado que a própria legislação de 1870 já garantia o 

contraditório na fase inquisitória.279  

Iníquo seria não interpretar tendo em conta a possibilidade contraditória 

no inquérito policial, em plena vigência da Constituição afirmativa dos direitos 
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fundamentais. Por isso ousa-se discordar do que afirma Fernando de Almeida 

Pedroso, que ensina ser o contraditório e o direito de defesa incompatíveis com 

a inquisitoriedade da investigação, trazendo como elementos de sua convicção 

a mera futurologia de que, ao assim permitir, a investigação restaria 

“conturbada, sinuosa e atabalhoada, com sérios gravames para a futura 

relação processual penal”. Assevera ainda o autor citado que o inquérito 

policial tem como destinatário exclusivo o Ministério Público, e por isso nada 

tocaria, neste aspecto, à defesa imiscuir-se em contrariar ou partir para uma 

linha de defesa preliminar.280  

Ora, como corolário da dignidade da pessoa humana e como centro 

gravitacional de garantias fundantes do Estado Democrático de Direito, estão, 

por certo e sem soçobros, os claros e já mencionados direitos à ampla defesa e 

ao contraditório em qualquer processo administrativo ou judicial. Ainda, traduzir 

a atividade instrutória policial como elemento de único interesse do Estado é 

esquecer que o destinatário desta e das suas respectivas consequências será 

o cidadão, apegando-se a conceito ultrapassado e sem nenhuma pertinência 

principiológica com o atual sistema acusatório já delineado pela Constituição 

Federal da República do Brasil, vigente desde 1988. O  entendimento 

esposado pelo referido autor, além de  ultrapassado e, com todas as vênias, de 

partir de premissas equivocadas, hoje não é mais consentâneo com os 

canônes constitucionais expressamente tratados nos incisos XLIX, LXI, LXII, 

LXIII, LXIV e LXXIV do artigo 5° da Carta Magna de 1988.281 
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Sobre este aspecto, Rogério Lauria Tucci assevera que a preocupação 

do legislador constituinte foi a de assegurar, desde o primeiro momento, a 

garantia de que o preso, e por analogia, o investigado e o indiciado, gozem de 

assistência técnica prestada por profissional devidamente habilitado, para que 

haja “o necessário equilíbrio” entre os protagonistas da relação que se 

encerrará com a aplicação ou não da medida punitiva aflitiva ao direito 

ambulatorial dos cidadãos.282 

Razões outras, quais sejam compatibilidade, integração da busca da 

verdade no processo, complementaridade probatória, também podem ser 

extraídas da lição de Giovanni Conso e G. D. Pisapia na atualização do escólio 

de Vincenzo Mancini, a fim de justificar a presença do contraditório e do direito 

de defesa no inquérito policial, pois, como vaticinaram os doutrinadores 

mencionados: 

si possono trovare testimoni che l’imputato non saprebbe 
indicare, e che la polizia giudiziaria, il pubblico ministero e il 
giudice istruttore non riuscirono a scoprire, oppure avere 
informazioni sulla credibilità dei testimoni assunti 
dall’autorità, sulla vita già condotta dall’imputato, sul modo, 
sul luogo, sul tempo del reato, sull’esistenza di circostanze 
particolari, ecc. Tutti tali elementi, posti in luce 

                                                                                                                                                                          
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos 
em lei; 
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 
competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; 
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e de advogado; 
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório 
policial; 
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos; 
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dall’appassionata, accorta e diligente attività del difensore, 
giovano alla scoperta della verità, e non soltanto alla difesa, 
e devono considerarsi come complementari all’istruzione 
giudiziaria e non con essa incompatibili; in altre parole 
servono a stimolare la diligenza e l’attività del giudice e del 
pubblico ministero, oltre che ad integrarla.283 

 

A excelsa Corte do país, em uma de suas súmulas vinculantes, a de 

número 14, atendendo a pleito da Ordem dos Advogados do Brasil, atesta de 

forma cristalina a existência do direito de defesa em sede inquisitorial, quando 

assesta que  

É direito do defensor, no interesse do representado, ter 

acesso amplo aos elementos de prova que, já 

documentados em procedimento investigatório realizado 

por órgão com competência de polícia judiciária, digam 

respeito ao exercício do direito de defesa. 

 Claro que a súmula vinculante se refere ao trabalho que deverá ser feito 

pela defesa técnica em interesse do indiciado, uma vez que aponta claramente 

que se trata de procedimento investigatório realizado por quem tenha 

competência na qualidade de polícia. Não há a menor dúvida de que a súmula 

assegurou o direito de defesa em sede de inquérito policial. Embora tenha o 

relator, Ministro Menezes Direito, infirmado em seu voto que ao inquérito 

policial não se garantia ampla defesa e contraditório, de forma oblíqua e 

tangencial houve por bem a Suprema Corte assegurar que o indiciado pode ser 

representado para efeito de defesa por advogado com amplos poderes de 
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acesso às peças de informação já colhidas e documentadas. Logo, existindo 

referido direito, infere-se que a defesa pode realizar seu trabalho de colheita 

probatória e atividade de resistência, e isso nada mais é do que a efetivação 

assecuratória do direito à defesa desde o nascedouro da responsabilização 

penal, ainda que em sede de atividade instrutória preliminar. 

Por fim,  concluindo ser possível o direito de defesa no inquérito policial, 

e por seu consectário lógico decorrente, o contraditório, Joaquim Canuto 

Mendes de Almeida encerra seu estudo aduzindo que o inquérito policial, como 

já mencionado, serve de base à denúncia, sendo utilizado pelo juiz para 

determinar a abertura de uma ação penal. Portanto, “seria absolutamente 

contrário a qualquer senso de justiça e ao sistema mesmo de nosso processo 

penal, afastar o indiciado como se nada tivesse a ver com sua própria 

liberdade”.284 

Nesta senda, demonstrado está que não se pode excluir a possibilidade 

de a investigação defensiva existir sob os meandros aplicados ao direito de 

defesa, ao princípio do contraditório, dentro do primado da paridade de armas 

que se espraia, como já realçado anteriormente, em todos os momentos da lide 

processual, tendo como termo inicial o exato momento em que o Estado 

individualiza a responsabilização penal ao cidadão através da atividade 

instrutória, seja ela de caráter preliminar em seara investigativa, seja de caráter 

definitivo, quando da ação penal.  
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Resta tratar da natureza jurídica que esta atividade defensiva representa 

no sistema acusatório. Por certo que, advinda da parte que interesse infirmar 

ou contradizer a hipótese acusatória, a investigação defensiva se respalda por 

ser um meio de defesa a fim de alcançar um objetivo claro: impender razões 

mediante a verificabilidade de hipóteses revestidas de fatos levantados pela 

parte interessada para modificar, impedir, reformar e/ou influenciar no 

recebimento da denúncia ou queixa por parte do órgão jurisdicional 

competente. Ainda mais dentro de um sistema donde emergirá um juiz 

instrutor, denominado juiz das garantias, que zelará pela justa causa em toda a 

fase preparatória da ação penal, cuidando por garantir efetivo exercício do 

contraditório e a paridade de armas, na realização de produção probatória 

antecipada, bem como as medidas cautelares de urgência, deixando a cargo 

do juiz processante o efetivo julgamento do processo.285 
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 O juiz das garantias é figura contemplada na reforma do Código de Processo Penal, através do 
projeto de lei 156/2009, já aprovado no Senado Federal em 7 de dezembro de 2010, constando do 
segundo capítulo, artigo 14, que contém os seguintes dispositivos, a saber: 
 
CAPÍTULO II 
DO JUIZ DAS GARANTIAS 
Art. 14. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela 
salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder 
Judiciário, competindo-lhe especialmente: 
I – receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do art. 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil; 
II – receber o auto da prisão em flagrante, para efeito do disposto no art. 553; 
III – zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido a sua 
presença; 
IV – ser informado da abertura de qualquer inquérito policial; 
V – decidir sobre o pedido de prisão provisória ou outra medida cautelar; 
VI – prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou 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; 
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A investigação defensiva ganha contornos de meio de defesa exercido 

de forma a equiparar e equilibrar as forças producentes dos indícios que 

inicialmente se formam mediante a atividade de instrução preliminar. Com tal 

possibilidade se alcança o esquema triangular proposto no sistema garantista 

de Luigi Ferrajoli, segundo o qual há necessidade de uma distribuição 

equitativa dos papéis entre acusação, defesa e o próprio juízo. Enquanto à 

acusação cabe o ônus de descobrir hipóteses e provas, a defesa tem o direito 

de se opor a tais hipóteses com contra-hipóteses e contraprovas, cabendo ao 

juiz a tarefa de apreciar todas as hipóteses, contra-hipóteses, provas e 

contraprovas, aceitando as acusatórias somente se forem provadas, e 

rejeitando-as sob um critério pragmático do favor rei. Leciona o jurisfilósofo 

                                                                                                                                                                          
X – requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da 
investigação; 
XI – decidir sobre os pedidos de: 
a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de 
outras formas de comunicação; 
b) quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico; 
c) busca e apreensão domiciliar; 
d) acesso a informações sigilosas; 
e) outros meios de obtenção da 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 art. 447, §1º; 
XIV – arquivar o inquérito policial; 
XV – outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. 
Parágrafo único. Estando o investigado preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação do 
delegado de polícia e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por 
até 10 (dez) dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será revogada 
automaticamente. 
Art. 15. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor 
potencial ofensivo e cessa com a propositura da ação penal. 
§1º Proposta a ação penal, as questões pendentes serão decididas pelo juiz do processo. 
§2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz do processo, que, após o 
oferecimento da denúncia, poderá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso. 
§3º Os autos que compõem as matérias submetidas à apreciação do juiz das garantias serão juntados 
aos autos do processo. 
Art. 16. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do art. 14 
ficará impedido de funcionar no processo, observado o disposto no parágrafo único do art. 701. 
Art. 17. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos 
Estados e do Distrito Federal. 
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italiano que , mesmo as hipóteses que não forem contrariadas precisam ser 

provadas de forma a demonstrar a sua existência, não se podendo fazer juízo 

concorrente ou qualquer relação de causalidade entre as atividades das 

partes.286   

A advocacia italiana comemorou efusivamente a possibilidade da 

equiparação dos poderes investigatórios quando foi positivada no ordenamento 

processual a lei que regulava a atividade defensiva, embora tenha se 

ressentido de que não há, ainda, isonomia nas peças de investigação entre o 

Ministério Público italiano e a defesa. O sigilo, por exemplo, só é presrevado 

nas investigações ministeriais, enquanto a defesa não realiza atividade 

investigativa sigilosa; alguns poderes também são limitados e vinculados ao 

poder discricionário do juiz instrutor. Assim, podem-se extrair os pensamentos 

expostos, mais uma vez, através do escólio de Leonardo Filippi, que 

textualmente assevera: 

I penalisti italiani hanno un motivo di orgoglio perché hanno 

voluto fortemente un testo che riconoscesse finalmente 

anche al difensore il potere di ricercare fonti di prova ed 

elementi difensivi, così come il pubblico ministero ha fatto 

da sempre, essendo stato storicamente considerato l’unico 

detentore del potere investigativo, un vero e proprio 

monopolista delle indagini”. 287 
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 Conquanto haja diferenças quanto ao sigilo entre a atividade 

investigativa ministerial e a privada, assim se posiciona a doutrina do citado 

autor: 

Altra disparità non secondaria emerge dal mancato 
riconoscimento della segretezza delle indagini difensive, 
per cui restando segreti solo gli atti di indagine compiuti dal 
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, secondo il 
disposto dell’art. 329 comma 1 c.p.p., anche la tutela 
penale aprontata dell’art. 379-bis c.p per la rivelazione di 
segreti inerenti a un procedimento penale è appannaggio 
esclusivo del pubblico ministero, mentre nessuna sanzione 
è prevista per la persona che riveli a terzi il contenuto delle 
informazioni rese al difensore. Anche sotto questo profilo 
non mancherà di risaltare la stridente disparità tra accusa 
pubblica e parti private.288 

 

Tal falta de isonomia entre uma e outra, conquanto não represente 

desquilíbrio reflexo na prerrogativa entre as partes, não afeta o primado da 

paridade de armas, como já exaustivamente consolidado no capítulo 3 da tese 

em desenvolvimento. Logicamente que a evolução instrumental do instituto da 

investigação deefensiva deverá sofrer, ao longo de sua existência, adaptações, 

modificações e aperfeiçoamentos, mas o simples fato de já estar 

dogmaticamente positivado como elemento de coleta de provas, trazendo 

maior equidade à atividade instrutória, confirma que o sistema italiano se 

encontra alguns anos à frente do processo penal brasileiro. 

Destaque-se, todavia, que entre nós foi dado um grande passo para a 

implantação do sistema acusatório com raízes efetivamente garantistas, pois 

ao demonstrar a possibilidade, através da hermenêutica constitucional, da 

                                                           
288

FILIPPI, Leonardo. Processo Penale: Il nuovo ruolo del difensore. Investigazione private – Difesa 
d’ufficio – patrocinio per i non abbienti. CEDAM:Padova, 2001. p.xxx.  



243 

 

existência de instituto similar em nosso ordenamento, e ainda, com a real 

positivação do instrumento investigatório defensivo através do projeto 

156/2009, caminha-se a passos largos para um processo criminal de partes.  

A investigação defensiva, sob este aspecto,  também pode ser 

enquadrada como real meio de prova, uma vez que este se conceitua como 

tudo o que puder ser utilizado para a demonstração das hipóteses alegadas 

pelas partes, in casu, a defesa do indiciado.289 Sob esta seara é que irá a 

defesa técnica procurar meios legitimamente assegurados pela lei processual a 

fim de demonstrar a plausibilidade da hipótese sustentada pelo indiciado, 

podendo, assim alcançar este intento através de documentos, perícias, 

depoimentos, declarações, interrogatórios. Tal elenco de meios probatórios não 

são taxativos, uma vez que a própria Constituição Federal assegura em seu 

artigo 5.º, LV a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. 

Tanto assim que tal assecuração levou Rogério Lauria Tucci a afirmar 

textualmente que a concessão ao acusado em geral de uma defesa técnica 

real, dinâmica, efetiva se realciona ao princípio da paridade de armas.290 
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CAPÍTULO VI.  A paridade de armas e os sujeitos no processo 

penal : a acusação na relação processual penal de partes 

 

 

6.1 Os novos poderes do assistente de acusação ante o 
papel da vítima na contenda penal. 6.2 A completude da 
integração probatória e o papel do Ministério Público na 
relação processual sob o signo da paridade de armas. 6.3 
O atuar e decidir do juiz imparcial como garante da 
paridade de armas.  

 

6.1 Os novos poderes do assistente de acusação ante o papel da 

vítima na contenda penal 

 O movimento vitimológico evoluiu substancialmente no direito 

comparado, espraiando-se, por conseguinte, ao ordenamento pátrio de 

maneira contínua, fazendo com que a própria ciência processual penal 

passasse também a se preocupar com a vítima. Segundo Franco Cordero, a 

vítima era “considerada um postulante sem direitos” no sistema antigo. Na atual 

sistemática italiana, passa a ser um “sujeito” com direitos ao contraditório 

desde a investigação criminal, com relevante papel na ação penal, como lhe 

assegura o código de processo penal italiano em vários dispositivos.291 

Todavia, assevera o processualista italiano que a sua identidade processual 

ainda está como a de um postulante atrelado e subalterno ao Ministério 
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Público, faltando-lhe poderes de parte para que garanta seu interesse no 

processo.292 

 Saliente-se que se cuidará neste passo do tratamento dado à vítima de 

crimes cuja titularidade da ação pertença ao Ministério Público como seu 

substituo exclusivo processual em razão de a ação penal privada, por enquanto 

ainda existente no nosso sistema, contemplar a titularidade do direito material e 

processual de parte ao ofendido.293 Assim, todo o enfoque neste título dar-se-á 

em face dos poderes, faculdades, direitos, deveres e prerrogativas da vítima 

em sede de ação penal pública, visto que na ação penal privada a condição 

integral de parte lhe assegura o contraditório e a paridade de armas. 

 Sob este ângulo, o professor Antônio Scarance Fernandes assegura que 

a vítima possui efetivo interesse no processo para além da reparação do dano 

sofrido, justificando sua posição litisconsorcial como auxiliar da acusação ao 

trazer como fundamento a inserção da vítima no seio de uma comunidade que 

necessite ser representada para fins de alcance de paz e tranquilidade social, 

turbadas pela ação criminosa.294 

Em que pese o argumento sociopolítico em defesa da participação da 

vítima no processo criminal, esposado pelo eminente professor paulistano, 

necessário se encontrar outra razão inclusiva, e esta dentro dos recônditos 
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normativos, para além do fundante arrazoado sociológico. Pois, a vigorar tal 

pensamento, qualquer pessoa do povo, que esteja inserida na comunidade e 

que de alguma forma tenha sofrido, ainda que indiretamente, com os efeitos da 

crescente criminalidade brasileira, estaria legitimada a se louvar em assistente 

de acusação, por ser postulante participativo do interesse comum. Preferimos 

nesta seara apoiar o estudo do processualista italiano Franco Cordero, que 

vaticina que a vítima deve ser entendida, para efeito de legitimação 

litisconsorcial, em estrito senso. Para bem explicitar a lição ora acolmatada, ei-

la transcrita in verbis: “Non bastano danni qualsivoglia e, meno che mai, 

risentimenti virtuosi nel devoto all’interesse pubblico; intervengono solo i titolari 

dell’interesse penalmente protetto”.295  

Desta forma, centralizada a figura da vítima como aquela que sofre de 

maneira direta toda a ação e/ou omissão da conduta criminosa, verifica-se que 

no processo crime ela também poderá defender interesses extrapenais, desde 

que vinculados de forma causal à ação que sofrera do autor da mencionada 

conduta. Assim, cabe explicitar, neste hermético estudo acerca da paridade de 

armas, de que forma o princípio alcançaria também os interesses da vítima, 

porquanto parte em sentido material atingida pela conduta de outrem. 

 Para tanto, primeiramente se destaca que o atual sistema normativo 

processual penal brasileiro dedicou à vítima tratamento diferenciado em dois 

momentos. O primeiro, quando especificamente posiciona o ofendido como 

sujeito a ser ouvido e a ter garantidos vários direitos, tratando-o de forma 

adequada e proporcional ao sofrimento causado pela prática da conduta 
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criminosa. E em outro, quando lhe assegura, através de profissional habilitado, 

a assistência técnica processual para efetiva participação na qualidade de 

auxiliar da acusação no processo criminal. 

 Assim, o artigo 201 do CPP, com a redação que recentemente lhe foi 

dada pela Lei 11.690, de 9 de junho de 2008, assegura, entre outras coisas, o 

direito a informação, espaço reservado para o acompanhamento da audiência 

de instrução e julgamento, preservação da imagem, intimidade, vida privada e 

honra, salvos da publicação pelos meios de comunicação.296 

 Já nos artigos 268 a 271 do CPP, ficou resguardado à vítima o direito de 

se louvar em assistente de acusação, participando desta forma na qualidade de 

litisconsorte ativo eventual por conta da disponibilidade de seu auxílio à 

acusação, demonstrando interesse no resultado da contenda penal para além 

da recomposição de danos patrimoniais e imateriais.297 Aqui, tratou o legislador 

                                                           
296 Art. 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da 

infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as 
suas declarações. 
§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser 
conduzido à presença da autoridade. 
§ 2º O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da 
prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou 
modifiquem. 
§ 3º As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por 
opção do ofendido, o uso de meio eletrônico. 
§ 4º Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o 
ofendido. 
§ 5º Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, 
especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde,a expensas do ofensor ou do 
Estado. 
§ 6º O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e 
imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, 
depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos 
meios de comunicação. 
 
297 Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, 

o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31. 
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de garantir a participação processual da vítima, conferindo-lhe alguns poderes 

e limitando a sua atuação em grau de subordinação à acusação estatal 

proposta pelo representante do Parquet.  

Em 2004 já defendíamos a ampliação dos poderes do assistente de 

acusação quando publicávamos estudo interpretando ser possível que o 

representante da vítima nos crimes dolosos contra a vida também pudesse 

interpor pedido de desaforamento. A medida visava a garantir que o assistente 

de acusação, na inércia dos demais sujeitos devidamente regrados, pudesse 

também provocar a alteração da competência processual ao julgamento do 

lugar da causa, a fim de lhe poder ser garantido o resultado do trabalho e da 

finalidade esperada em um processo crime. Já assentávamos naquela época, a 

este respeito, que: 

 

Logicamente que não se pode situar o alcance da matéria 
processual penal no tocante à participação do ofendido, ora 
representado pelo assistente ministerial, em tão resumido 
interesse, por certo a busca de apaziguar a inquietude pela 
ofensa ao bem jurídico atingido, a sensação de poder lutar 
pela prestação jurisdicional justa e certa ao que o caso 
urge, serão objetivos maiores e mais nobres do que o 
simples interesse material pela reposição do dano, que, em 

                                                                                                                                                                          
Art. 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no 
estado em que se achar. 
Art. 270. O co-réu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público. 
Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, 
aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo 
Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598. 
§ 1º O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo 
assistente. 
§ 2º O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, 
intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de 
força maior devidamente comprovado. 
Art. 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. 
Art. 273. Do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, 
constar dos autos o pedido e a decisão. 
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casos como o da perda de um ente próximo e querido, será 
iníqua frente à dor irrogada pela ofensa.298 

 

 

 Em 2008, alçado pela pontual reforma codicística, a Lei 11.689 alterou o 

caput do artigo 427 do CPP, possibilitando de forma expressa que o assistente 

também estivesse entre os sujeitos aptos a realizar o pedido de 

desaforamento, alargando, ainda mais, seus poderes para efeito de cumprir a 

missão de representar os interesses da vítima que, como já frisado, não se 

resume a tão só garantir a existência de um título executivo judicial. Ou seja, 

quatro anos depois o legislador acabou positivando de forma expressa o que já 

se interpretava teleologicamente para garantir maior capilaridade ao exercício 

profissional do assistente de acusação que representava interesses diretos do 

ofendido e/ou de seus representantes.299 

  No que toca aos tribunais, estes vêm se posicionando da mesma forma 

no sentido de alargar o espectro de poderes e funções exercidas pelo 

assistente de acusação, visando a cumprir missão além da mera recomposição 

dos danos materiais sofridos. A jurisprudência das Cortes superiores já 

pacificou entendimento de que a vítima pode recorrer inclusive de sentença 

condenatória para aumentar a pena aplicada, demonstrando assim que o seu 

                                                           
298

ROBERTO, Welton. Assistente de acusação: legitimidade para requerer desaforamento. Revista 
Síntese de Direito Penal e Processual Penal. N° 23. Dez/jan. 2004. p. 60. 
299

 Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri 
ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do 
querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o 
desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles 
motivos, preferindo-se as mais próximas. 
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interesse ultrapassa a mera obtenção de um título executivo judicial para 

recomposição de danos na esfera civil.300  

Eugênio Pacelli de Oliveira, todavia, não concorda que o assistente 

tenha outro interesse senão o de construir um título executivo judicial que 

possa desaguar em recomposição material. Defende ainda esse autor a 

impossibilidade de a assistência da acusação atuar quando inexistente 

interesse jurídico não penal. Chega a textualmente asseverar que a assistência 

da acusação seria inviável para crimes cujo reflexo não tenha repercutido na 

esfera patrimonial da vítima. Tal posicionamento, contudo, como visto, não 

encontra guarida ou respaldo em face das assertivas já adrede rebatidas e em 

face das recentíssimas alterações normativas que agigantam o papel 

desempenhado pelo auxiliar do Ministério Público, além das próprias 

afirmações constantes dos julgados das Cortes superiores do país, aqui 

colacionadas.301  

Acredita-se que o interesse e a legitimidade da vítima estão compostos 

por outros valores que não só os patrimoniais. Caso assim o fosse, não seria 

necessário legitimar a vítima para laborar na esfera penal, uma vez que a 

esfera civil lhe serve de mecanismo para buscar a composição de seus danos. 

E só.302   

                                                           
300

 STF admite a possibilidade do recurso da vítima para agravar a pena. RTJ 49/109, 51/629, 69/367, 
83/557, 101/1.116, 127/940. STJ no mesmo sentido, RT 681/406. 
301

 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Processo e Hermenêutica Penal na tutela dos direitos fundamentais. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 116. 
 
302

 ROBERTO, Welton. Assistente de acusação: legitimidade para requerer desaforamento. Revista 
Síntese de Direito Penal e Processual Penal. N° 23. Dez/jan.2004. p. 60. 
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 Analisando as recentes reformas no tocante às medidas cautelares no 

processo penal, o legislador mais uma vez contemplou o assistente de 

acusação com maiores poderes e prerrogativas, aumentando o seu espectro 

de atuação. A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, vigente a partir de 4 de julho 

do mesmo ano, possibilitou que o assistente de acusação pudesse fiscalizar a 

exatidão do cumprimento das medidas cautelares aplicadas pelo magistrado no 

processo criminal, servindo de agente provocador para a substituição por uma 

outra medida ou até, em casos específicos, para a decretação de prisão 

preventiva.303 Assim, verifica-se a cada passo a crescente importância atribuída 

à participação da vítima no processo crime. 

Como visto, residirá sob os aspectos processuais a análise detalhada 

acerca de se a paridade de armas se acha em consonância com a atividade 

exercida pela vítima na senda processual, aprofundando-se o estudo acerca 

dos direitos/deveres/garantias e prerrogativas de o assistente de acusação, 

enquanto titular do direito, estar em juízo representando os interesses da 

pessoa ofendida pelo crime. A qualidade da vítima em sentido material, como 

sujeito passivo da conduta criminosa, cederá espaço aqui para o papel que 

esta vier a desempenhar na relação processual que se desenha em busca da 

aplicação das medidas sancionadoras das condutas contra ela direcionadas 

pelo autor.  

                                                           
303

 Art. 282. 
§ 4

o
  No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante 

requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, 
impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo 
único).  



252 

 

Primeiramente, cabe verificar qual a natureza jurídica que possui o 

assistente de acusação na relação processual penal. Eugênio Pacelli de 

Oliveira afirma ser o auxiliar ministerial parte, por exercitar faculdades 

processuais em função tipicamente acusatória. Não obstante, professa o autor 

que a parte neste caso é controlada pela ação imparcial do representante do 

Ministério Público, que não possui outra missão senão a defesa da ordem 

jurídica, mitigando, assim, qualquer possibilidade de que a parte privada possa 

estar com interesses diversos do alcance da justiça.304 Como parte, legitima-a 

a realizar alguns atos que se encontram especificados no artigo 271 do atual 

CPP e também em alguns artigos já aqui mencionado, igualmente do CPP, 

com as recentes modificações das leis 11,690/2008 e 12.403/2011. 

A preocupação primeira, no sentido de aferir até que ponto a 

participação de outro sujeito na relação processual que se perfilará ao lado do 

órgão público acusatório desequilibra a relação processual de partes, ocupa 

parte do trabalho doutrinário, e aqui com especial atenção à infirmação do 

princípio da paridade de armas.  

Sustenta Eugênio Pacelli de Oliveira que o fato de estarem duas partes 

unidas na acusação, e só uma parte na defesa, não encontra óbice em 

qualquer problema no tocante à falta de igualdade ou paridade. Sob o equilíbrio 

de forças na relação processual penal, justifica o autor que em face de uma 

delas, a parte privada – assistente de acusação –, já estar legitimada em outra 

seara a propor a devida ação civil contra o responsável pelo dano irrogado, 

cada uma estaria a cumprir papel distinto e, portanto, não se daria problema 

                                                           
304

 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Processo e Hermenêutica Penal na tutela dos direitos fundamentais. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 111. 
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algum de desmedida força acusatória. 305 Não obstante, referido argumento 

não se revela convincente. Ver-se-á, mais adiante, que as limitações impostas 

ao assistente de acusação encontram razões exatamente na equação 

paritética, a fim de que o poder acusatório não seja desmedido e 

desproporcional à possibilidade de reação. Daí porque o artigo 271 do CPP 

enumera de forma clausulada a atuação da vítima através de seu 

representante legal na relação processual penal. 

Não é despiciendo relatar, contudo, que a vítima vem ganhando espaço 

e construindo de forma paulatina sua atuação através da assistência acusatória 

no processo crime. O redimensionamento do papel desempenhado pela vítima 

no tocante a sua qualidade processual, em termos de poderes e prerrogativas, 

tem sido percebido ao longo das constantes reformas processuais para lhe 

posicionar como sujeito que se importa com o resultado advindo da conduta 

que lhe impingira danos materiais e imateriais.  

Todavia, não se pode esquecer que tais medidas inclusivas não lhe dão 

autonomia a fim de substituir o importante papel desempenhado pelo órgão 

público acusatório, que labora no sentido de justificar uma acusação sem os 

ranços afetivos que porventura estejam ainda acesos na vítima, por conta dos 

traumas que o crime lhe perpetrou. Entretanto, é inegável que o legislador tem 

cada vez mais convidado a vítima à participação no processo crime.   

Para demonstrar que a crescente importância da vítima também alçou 

voos maiores, o sistema acusatório já a contempla, podendo aquela propor 

                                                           
305

 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Processo e Hermenêutica Penal na tutela dos direitos fundamentais. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 115. 
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meios de prova, fiscalizar a exata aplicação das medidas cautelares, realizar 

atividade de parte integrativa etc. Ora, sendo parte e com a capacidade de 

propor meios de prova, é inegável que a ela também se estenderá a aplicação 

da paridade de armas no processo penal, a fim de que suas 

prerrogativas/direitos/deveres/poderes/faculdades também adentrem a 

equação do equilíbrio da formação da prova. Seria incongruente o legislador 

atribuir-lhe papel ativo na relação processual e não se preocupar em permear a 

paritética função, que deve zelar pelo equilíbrio reflexo de todos aqueles que se 

encontram na esgrima entre o ius libertatis e o ius puniendi. 

Quando então se iniciaria a atividade efetiva da vítima na relação 

processual, partindo da premissa que o assistente de acusação só pode 

começar seu labor auxiliar após o devido recebimento da denúncia pelo órgão 

jurisdicional? Teria a vítima poderes de atividade instrutória preliminar ainda em 

sede de inquérito policial? Poderia ela se fazer representar para acompanhar 

todos os atos da atividade investigativa?     

No sistema italiano a vítima tem garantida a acessibilidade aos atos do 

inquérito policial, bem como a autonomia para buscar fontes de prova através 

de profissional devidamente habilitado, fato que o legislador convencionou 

chamar de informazione di garanzia e está devidamente tratado no artigo 335, 

§ 3°, do CPPi, dando conta das práticas que se seguirão em razão da 

investigação iniciada em face da conduta criminosa da qual ela foi vítima.306 

Mais uma vez é trazido à baila o escólio de Leonardo Filippi, que assevera que 

                                                           
306

 GREVI, Vittorio; CONSO, Giovanni. Compendio Di Procedura Penale. 5.ed. Padova:CEDAM, 2010. p. 
563. 
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o advogado italiano, quando estiver a assessorar o ofendido e/ou a parte civil 

em face do crime, terá possibilidade de realizar a atividade investigatória, a fim 

de fielmente cumprir seu papel sem necessitar estar a reboque do Ministério 

Público, o que lhe garantirá certa dignidade  profissional. Em suas textuais 

palavras: “Se invece egli tutela la persona offesa, la persona danneggiata o la 

parte civile non è più costretto a procedere a traino del pubblico ministero, ma 

può autonomamente ricercare le fonti di prova”. 307 

Antônio Scarance Fernandes já mencionava a necessidade de uma 

equiparação dos poderes e faculdades dadas às vítimas no sistema italiano ao 

nosso, quando claramente mencionara antiga sentença que arrazoava ser 

dever da lei facilitar aos particulares a liberdade de associar-se ao órgão 

público a fim de fornecer esclarecimentos e provas, bem como mencionava 

artigos do CPPi para demonstrar que a vítima na Itália tem a possibilidade de 

participar ativamente da atividade instrutória preliminar.308  

No sistema nacional, portanto, com a evolução inclusiva da vítima ao 

processo criminal, houve a positivação de algumas conquistas, que podem ser 

consideradas tímidas se comparadas às do sistema italiano, mas já se constata 

algum avanço, porquanto a vítima passa a ser considerada como sujeito de 

alguns direitos em relação à ação penal e no tocante à informação da medida 

cautelar pessoal atinente à prisão do acusado, consoante expressamente 

dispõe o artigo 201, § 2°, do CPP, com redação dada pela Lei 11.690/2008. 

                                                           
307

 FILIPPI, Leonardo. Processo Penale: Il nuovo ruolo del difensore. Investigazione private – Difesa 
d’ufficio – patrocinio per i non abbienti. CEDAM:Padova, 2001. p. xxxii 
308

 FERNANDES, Antônio Scarance. O papel da vítima no processo criminal. São Paulo; Malheiros 
Editores. 1995, p. 75/76. 
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Não obstante a participação efetiva e material da vítima na investigação, 

não se olvida da sua possibilidade e inclusive necessidade, porquanto um dos 

artigos do CPP (artigo 6°, IV) evidencia que a autoridade policial ouvirá a vítima 

quando possível, sendo tal oitiva de caráter obrigatório, não sendo admitido 

que ela se subtraia a este momento sem a devida justificação, sob pena de ser 

conduzida coercitivamente (artigo 201, §1° do CPP). Mas aqui se trata de 

participação na qualidade de objeto da investigação. O que se indagou 

anteriormente repousa sua hoste na transformação da vítima em sujeito de 

direitos também para se fazer representar de maneira legítima e legal por 

profissional devidamente habilitado na atividade instrutória preliminar, não 

apenas indicando as fontes ou os meios de prova, mas também realizando 

atividade defensiva de seus direitos, equiparando-a à atividade realizada pelo 

indiciado, tal qual ocorre no sistema processual de matiz acusatório na Itália. 

Não há qualquer óbice a isso, e se postula que a vítima participe, 

através de profissional habilitado, realizando ato de atividade instrutória 

preliminar, desde que condicionada e vinculada ao representante ministerial, 

advindo sua ação como complementar e até mesmo supletiva, antes 

integrativa, mas nunca substitutiva à do órgão público competente, a não ser 

em casos de comprovada inércia e desídia no exercício funcional do 

representante ministerial competente. Neste caso, a autonomia do advogado 

assistente do Ministério Público será de condução de sua própria atividade, 

mas não a de realizar práticas independentes e até antagônicas, a ponto de 

substituir o trabalho do órgão competente. 
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O projeto de lei 156/2009, sobre o novo código de processo penal 

brasileiro, no título V, em seus artigos 90 a 92, dedicou capítulo exclusivo aos 

direitos da vítima. Entre os referidos direitos. vários são consagrados ainda na 

esfera da atividade instrutória preliminar, sendo, portanto, pertinente que a 

vítima tenha participação proativa na construção dos elementos de convicção 

para a formatação da opinio delicti, ressalvados sempre os direitos e poderes 

ministeriais que se sobrepõem de forma linear e hierárquica aos do assistente 

de acusação.309 

                                                           
309

 Art. 90. Considera-se “vítima” a pessoa que suporta os efeitos da ação criminosa, consumada ou 
tentada, dolosa ou culposa, vindo a sofrer, conforme a natureza e as circunstâncias do crime, ameaças 
ou danos físicos, psicológicos, morais, patrimoniais ou quaisquer outras violações de seus direitos 
fundamentais. 
Art. 91. São direitos assegurados à vítima, entre outros: 
I – ser tratada com dignidade e respeito condizentes com a sua situação; 
II – receber imediato atendimento médico e atenção psicossocial; 
III – ser encaminhada para exame de corpo de delito quando tiver sofrido lesões corporais; 
IV – reaver, no caso de crimes contra o patrimônio, os objetos e pertences pessoais que lhe foram 
subtraídos, ressalvados os casos em que a restituição não possa ser efetuada imediatamente em razão 
da necessidade de exame pericial; 
V – ser comunicada: 
a) da prisão ou soltura do suposto autor do crime; 
b) da conclusão do inquérito policial e do oferecimento da denúncia; 
c) do eventual arquivamento da investigação, para efeito do disposto no art. 38, §1º; 
d) da condenação ou absolvição do acusado. 
VI – obter cópias de peças do inquérito policial e do processo penal, salvo quando, justificadamente, 
devam permanecer em estrito sigilo; 
VII – ser orientada quanto ao exercício oportuno do direito de representação, de ação penal subsidiária 
da pública, de ação civil por danos materiais e morais, da adesão civil à ação penal e da composição dos 
danos civis para efeito de extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei; 
VIII – prestar declarações em dia diverso do estipulado para a oitiva do suposto autor do crime ou 
aguardar em local separado até que o procedimento se inicie; 
IX – ser ouvida antes de outras testemunhas, respeitada a ordem prevista no caput do art. 271; 
X – peticionar às autoridades públicas para se informar a respeito do andamento e deslinde da 
investigação ou do processo, bem como manifestar as suas opiniões; 
XI – obter do autor do crime a reparação dos danos causados, assegurada a assistência de defensor 
público para essa finalidade; 
XII – intervir no processo penal como assistente do Ministério Público ou como parte civil para o pleito 
indenizatório; 
XIII – receber especial proteção do Estado quando, em razão de sua colaboração com a investigação ou 
processo penal, sofrer coação ou ameaça à sua integridade física, psicológica ou patrimonial, 
estendendo-se as medidas de proteção ao cônjuge ou companheiro, filhos, familiares e afins, se 
necessário for; 
XIV – receber assistência financeira do Poder Público, nas hipóteses e condições específicas fixadas em 
lei; 
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Portanto, é clara a interpretação da possível realização de atos 

investigatórios por parte da vítima, desde que o faça em conjunto e sob a 

orientação e vinculação ao órgão exclusivo de competência para a ação penal, 

sob pena de se estar legitimando, por via oblíqua e tangencial, sujeito 

processual sem capacidade postulatória e legitimidade para estar na relação 

processual como parte dissociada da função assistencial e auxiliar que a norma 

competente lhe reservou. Negar, todavia, a possibilidade de integrar e/ou 

complementar a atividade instrutória preliminar e alijá-la da relação processual 

que se estabelece no momento da prática criminosa, é criar óbice à concreção 

do acertamento fático, que precisa estar abalizado pela tríplice equação 

axiológica já anteriormente referida: a verdade, a certeza e a justiça.  

 

6.2 A completude da integração probatória e o papel do Ministério 

Público na relação processual sob o signo da paridade de armas 

 

 Cediço que por imposição constitucional o Ministério Público legitimou-

se com exclusividade à propositura da ação penal pública, segundo exegese 

                                                                                                                                                                          
XV – ser encaminhada a casas de abrigo ou programas de proteção da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, quando for o caso; 
XVI – obter, por meio de procedimentos simplificados, o valor do prêmio do seguro obrigatório por 
danos pessoais causados por veículos automotores. 
§1º E dever de todos o respeito aos direitos previstos neste Título, especialmente dos órgãos de 
segurança pública, do Ministério Público, das autoridades judiciárias, dos órgãos governamentais 
competentes e dos serviços sociais e de saúde. 
§2º As comunicações de que trata o inciso V deste artigo serão feitas por via postal ou endereço 
eletrônico cadastrado e ficarão a cargo da autoridade responsável pelo ato. 
§3º As autoridades terão sempre o cuidado de preservar o endereço e outros dados pessoais da vítima. 
Art. 92. Os direitos previstos neste Título estendem-se, no que couber, aos familiares próximos e ao 
representante legal, quando a vítima não puder exercê-los diretamente, respeitadas, quanto à 
capacidade processual e legitimação ativa, as regras atinentes à assistência e à parte civil. 
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que se extrai do artigo 129, I, da Carta Magna vigente.310 A exceção fica por 

conta do artigo 5°, LIX ,da mesma Carta, que atribui ao ofendido e/ou seu 

representante legal a possibilidade do exercício da ação penal pública se esta 

não for intentada dentro do prazo legal, criando assim a denominada ação 

penal privada, subsidiária da pública, que guarda todos os fundamentos, 

impedimentos e princípios da ação penal pública, embora seja patrocinada pelo 

particular. Sob este aspecto será trazido ao presente tema qual o papel que 

deverá desempenhar o Ministério Público em face da integração probatória, a 

fim de que o princípio da paridade de armas esteja em completa harmonia com 

sua função institucional e em contraponto com a ação desempenhada pela 

defesa no processo penal. 

 Não se discutirá aqui, por receio de tergiversação ante o tema de que 

trata a presente tese, se há ou não legitimidade e/ou competência ao órgão 

ministerial para investigar de forma independente a atividade da polícia 

judiciária, até porque os argumentos e teses pró e contra tomariam espaço 

desnecessário para o foco do desenvolvimento da tese que se produz, qual 

seja a paridade de armas no processo penal entre acusação e defesa. Logo, o 

objetivo de se trazer em desenvolvimento o papel do Ministério Público é 

realizar uma abordagem em face de seus 

poderes/faculdades/prerrogativas/direitos/deveres em contraposição aos do 

acusado, e não em face da polícia judiciária.  

Imperioso, contudo, destacar que há um contínuo e crescente apoio ao 

órgão ministerial, a fim de que não só fiscalize a atividade policial como custos 
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 Art.129 São funções institucionais do Ministério Público; 
I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
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legis, mas também a supervisione, tal qual já ocorre na Europa, em países 

como a Itália e Portugal, de sorte que o debate acerca desta instrumentalização 

investigativa entre as forças do estado administrativo – polícia judiciária – e as 

do órgão acusatório – Ministério Público – não ecoa de forma substancial à 

aplicação da paridade de armas no processo penal enquanto destaque acerca 

da legitimidade e competência de quem realize a atividade instrutória 

preliminar. Importante é que se pontue, como já se fez, para efeito de paridade, 

a possibilidade de a outra parte na relação processual também poder exercer a 

referida atividade, em verdadeiro equilíbrio de forças na formação da prova.311 

Não se descuida, porém, de trazer à baila que o projeto de lei 156/2009, que 

trata da reforma integral do CPP, não delegou ao representante ministerial 

autonomia e independência para a investigação e para a atividade instrutória 

preliminar, mas o vinculou de forma positiva ao órgão administrativo policial 

como seu integrante tão só nas condutas criminosas cuja responsabilidade 

penal, qualidade de sujeito ativo da conduta, recair em um policial.312  

 Assim, o debate e o estudo neste passo centrar-se-ão sob a esteira e o 

enfoque da atuação do órgão ministerial, trazendo a lume o seu poder/dever de 

propor com exclusividade a ação penal pública. Surge daí a primeira indagação 

que neste ponto se levanta, esclarecendo que tal questionamento já fora objeto 

de profunda abordagem pelo professor paulistano Antônio Scarance 

                                                           
311

 Como bem observado pelo professor Antônio Scarance Fernandes, ainda há muita incerteza e 
dúvidas quanto aos poderes do promotor público na condução independente do ato investigatório. In 
FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1999. p. 245. 
312

 Art. 23. Havendo indícios de que a infração penal foi praticada por policial, ou com a sua participação, 
o delegado de polícia comunicará imediatamente a ocorrência à respectiva corregedoria de polícia, para 
as providências disciplinares cabíveis, e ao Ministério Público, que designará um de seus membros para 
acompanhar o feito. 
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Fernandes, que reside na (in)existência de disponibilidade do Ministério Público 

em face da ação penal.313 Sob este ângulo, dois princípios antagônicos 

explicam a questão. 

 De um lado, o princípio da obrigatoriedade, também denominado de 

princípio da legalidade, veda ao representante ministerial qualquer juízo 

prelibatório e/ou poder discricionário para propor a ação penal. Neste caso, 

havendo indícios de autoria e prova inequívoca da materialidade, deve o 

representante do órgão ministerial oferecer a competente denúncia, ajuizando 

a ação penal competente em face de qualquer conduta criminosa, 

independentemente de sua gravidade, consequência social, danos à vítima, 

composição entre as partes afetadas pelo crime etc. Convém registrar que o 

próprio legislador, ao trazer ao sistema a Lei 9.099/95, de certa forma mitigou a 

amplitude para as medidas punitivas em face dos crimes de menor 

reprovabilidade social, ou, como a já popularizada expressão, crimes de menor 

potencial ofensivo. 

 De outro lado, o princípio da oportunidade, que entregaria ao membro 

do Ministério Público o poder discricionário da escolha do ajuizamento das 

ações que lhe forem convenientes e oportunas, sob um critério estabelecido 

pela política criminal, estrategicamente desempenhada a afetação de 

estratégias e planejamentos no combate à criminalidade em sentido macro.  

Claro que ambos os princípios possuem lados positivos e negativos. A 

obrigatoriedade de propor toda e qualquer ação penal engessaria de forma 
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 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 180.  
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comprometedora o Poder Judiciário a ponto de este não ter condições de se 

dedicar com mais ênfase e denodo aos crimes de maior repercussão social, 

além de comprometer de maneira negativa o princípio da duração razoável do 

processo. Todavia, deixar ao critério puramente discricionário e oportuno do 

órgão ministerial seria delegar de maneira absoluta a valorização do que deve 

ou não ser punido; e tal atribuição seria inegável substituição legislativa, pois 

ao legislador cabe aferir quais condutas devem ou não ser objeto de tutela 

penal, além de delegar ao órgão acusador um exagerado poder de indulto. 

Nosso sistema adota o princípio da obrigatoriedade da ação, não 

deixando ao crivo do órgão acusador o poder de agir, mas impondo-lhe que o 

faça tão logo reconheça a justa causa para tanto. O único juízo de prelibação 

que este realiza é acerca da existência da justa causa para a propositura da 

ação. Não obstante, de se fazer devida conformação acerca da aplicabilidade 

absoluta de tal conteúdo obrigatório, sendo necessário mitigá-lo a fim de 

adequá-lo à realidade político-social existente. 

Sobre este aspecto Paulo Pinto de Carvalho defende que a utilização 

destes dois sistemas de forma pura seria completamente inviável, ou mesmo 

impossível, necessitando assim que se abriguem critérios elásticos para o 

efetivo controle social das condutas penalmente tuteladas.314 O professor 

paulistano Antônio Scarance Fernandes adere ao pensamento esposado, 

sendo possível também trazer a esta corrente o escólio de outros 
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 CARVALHO, Paulo Pinto de. In Uma incursão do Ministério Público à luz do direito comparado: 
França, Itália, Alemanha, América do Norte e União Soviética. Ministério Público, direito e sociedade. 
Porto Alegre: Fabris. 1986. p. 86. 
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doutrinadores, tais como José Frederico Marques315e Jorge de Figueiredo 

Dias316.   Com acerto o professor paulistano, escorando-se também nos 

ensinamentos destacados, aduz que:  

 

Com o aumento populacional e conseqüente incremento da 
criminalidade, há que se admitir no plano legal certa 
discricionariedade de atuação do órgão acusatório, 
principalmente em infrações mais leves ou em 
determinadas situações concretas onde não há maior 
interesse em punir. A adoção integral do princípio da 
obrigatoriedade exigiria do Estado, mormente nas grandes 
cidades, um número infindável de juízes e promotores para 
que fossem julgadas todas as infrações. 317 

 

 

 A Itália318, segundo a lição de Franco Cordero, também adota o critério 

da obrigatoriedade da ação, impondo ao representante ministerial que ofereça 

a denúncia quando não houver elementos que o autorizem a arquivar os 

elementos de informação colhidos na fase investigatória, sob as penas de 

responsabilidade penal e administrativa, como se extrai textualmente dos 

ensinamentos do processualista italiano mencionado, in verbis: 

Monopolista dell’azione, Il pubblico ministero deve 
esercitarla o, alternativamente, chiedere um provvedimento 
che lo esima, esponendosi al possibile ordine d’agire, com 
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 MARQUES, José Frederico. Tratado de direito processual penal. Vol.II. São Paulo: Saraiva. 1980. p. 
89. 
 
316

 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal. V. 1. Coimbra: Coimbra Editores. 1974. p. 
130/131. 
 
317

 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1999. p. 183. 
318

 O artigo 50 do CPPi estabelece de forma clara a obrigatoriedade da ação penal. 
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Le relative responsabilità, disciplinari e penali: sul piano 
legale, dunque, l’obbligo appare effettivo.319 

  

Também defende o processualista italiano que haja determinada 

mitigação no sistema obrigatório do ajuizamento da ação penal, dado o custoso 

processo criminal em vários aspectos (econômico, social, pessoal), sendo certo 

que os casos fúteis ou minúsculos absorvem muito tempo do Poder Judiciário, 

que poderia aplicar a referida produtividade em outros casos de maior 

reprovabilidade social.320 

 Sob o aspecto político-social, é notório que a própria polícia judiciária já 

realiza certa discricionariedade para determinadas condutas, poupando-se de 

instaurar inquéritos policiais em todas as ocorrências que chegam ao seu 

conhecimento, mormente em condutas cuja gravidade delitiva é de pouca ou 

quase nenhuma repercussão no tecido social. Ainda, objetivando quebrar a 

ideia absoluta do princípio da obrigatoriedade, o próprio legislador, ao 

confeccionar o projeto de lei 156/2009, já aprovado pelo Senado em 7 de 

dezembro de 2009, atribui efeito extintivo de punibilidade à composição entre 

autor e vítima para crimes de menor expressão econômica, ainda que já 

iniciada a ação penal, quando esta tiver de ser precedida por representação.321 

                                                           
319

 CORDERO, Franco. Procedura Penale. 8.ed. Milano:Giuffrè Editore. 2006. p. 402. 
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 CORDERO, Franco. Procedura Penale. 8.ed. Milano:Giuffrè Editore. 2006. p. 408. 
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 Art. 45. Será pública, condicionada à representação, a ação penal nos crimes contra o patrimônio 
previstos no Título II da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, quando atingirem exclusivamente bens do particular e desde que praticados sem violência ou 
grave ameaça à pessoa. 
§1º A representação é a autorização para o início da persecução penal, dispensando quaisquer 
formalidades, podendo dela se retratar a vítima até o oferecimento da denúncia. 
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Verifica-se assim a preocupação do legislador em permanecer com o princípio 

da obrigatoriedade da ação penal, mas mitigando alguns de seus efeitos como 

clara demonstração de política criminal despenalizadora, devido à necessidade 

de uma maior racionalização do tempo na condução do processo criminal. 

 Feitas as referidas considerações e defendendo a mitigação dentro do 

princípio da obrigatoriedade da ação penal, resta verificar que ao Ministério 

Público foi alçado à condição de parte na relação processual penal, tendo pois 

deveres e poderes que se balizam também na sua atuação dentro do 

contraditório, para a formação da prova em equilíbrio com a paritética assunção 

de armas no seu atuar. 

 Alguns regramentos impeditivos já nos impõem relembrar, mais uma 

vez, que da paridade de armas não decorre o respectivo significado de 

isonomia no tratamento com a prática dos atos processuais, pois se assim o 

fosse os mecanismos de garantias postos à disposição do acusado, e somente 

a este, deveriam se espraiar também ao campo de atuação ministerial e vice-

versa. Exemplifica-se.  

 É notório que a função ministerial, do início da persecutio criminis, 

embora dotada de parcialidade acusatória, deverá ser permeada pela 

imparcialidade justicial, ou seja, deve o representante do Ministério Público 

trazer a lume a completude e a integralidade dos elementos de convicção, 

sejam eles favoráveis ou desfavoráveis à defesa. Seu compromisso funcional 

não está diretamente vinculado à vítima, embora dela possa receber 

                                                                                                                                                                          
§2º Nos crimes de que trata o caput deste artigo, em que a lesão causada seja de menor expressão 
econômica, ainda que já proposta a ação, a conciliação entre o autor do fato e a vítima implicará a 
extinção da punibilidade. 
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assistência, como já visto anteriormente, mas no interesse difuso e coletivo que 

é impresso pelo caráter publicístico do processo penal, e neste passo também 

se incluem os interesses do acusado. Por isso que o representante ministerial 

pode objetar prisões com pareceres denegatórios, articular provas em 

(des)favor do acusado e/ou zelar pela aplicação da ampla defesa deste, 

quando claramente indefeso por incompetência técnica e/ou desinteresse de 

seu defensor constituído ou dativo, sendo possível até mesmo recorrer em seu 

favor para o redimensionamento favorável da pena aplicada. Com isso a 

função ministerial, embora gravada pela parcialidade acusatória, é plasmada 

por um interesse supraparte que lhe confere condição diferenciada, mas não 

privilegiada, como já assestamos em capítulos anteriores. 

 Este aspecto de atribuir a uma parte, qual seja o representante do 

Ministério Público, característica de autoridade e elevá-la a nível superior à de 

outra – a defesa –, acaba por desatender ao mecanismo da imparcialidade 

que, como visto, é a mola garantidora da paridade de armas no processo 

penal. Não se pode, ao argumento de ser considerada parte diferenciada da 

relação, impregnar a acusação de um conteúdo axiológico a priori prenhe, 

sempre, de razão.  

 Acerca das funções díspares entre acusação e defesa no que concerne 

à busca da prova, Renato Bricchetti assim se posiciona no que concerne à 

unilateralidade da defesa em contraponto à pluridirecionalidade da acusação, 

além das diferenças da integralidade da função ministerial e da parcialidade da 

função defensiva: 
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Tra i caratteri essenziali dell’attività investigativa del 
difensore spiccano, anzitutto, la sua facoltatività, 
contrapposta alla necessità che caratterizza l’indagine 
pubblica (cfr. art. 326 c.p.p.), e la sua unidirezionalità (l’art. 
327 – bis c.p.p., come si è visto, ribadisce il principio, già 
presente nell’art. 38 norme att. c.p.p., che detta attività deve 
essere finalizzata alla ricerca ed individuazione di elementi 
di prova a favore) a fronte della pluridirezionalità 
dell’indagine pubblica (l’azione a tutto campo del pubblico 
ministero e della polizia giudiziaria è bene espressa nell’art. 
358 c.p.p.) 

L’indagine privata è, di riflesso, del tutto svincolata dal 
requisito della completezza, oltremodo valorizzato, con 
riguardo all’indagine pubblica, da recenti interventi 
legislativi; è sufficiente ricordare, a tale proposito, che l’art. 
421-bis c.p.p., introdotto dall’art. 21, l. n. 479 del 1999, ha 
riconosciuto al giudice dell’udienza preliminare una 
funzione di controllo della completezza delle indagini, 
strettamente correlata sia all’obbligatorietà dell’azione 
penale, in un ordinamento che assegna al pubblico 
ministero la funzione di acquisire gli elementi conoscitivi 
che dell’azione penale costituiscono supporto 
imprescindibile, sia alla necessità di porre l’imputato in 
condizione di poter optare, a ragion veduta, per eventuali riti 
alternativi.322  

 

 Assim, fica patente que a função ministerial no tocante à colheita e 

responsabilidade de produção probatória se insere no campo da sua 

completude e integralidade, não podendo se utilizar de sua condição acusatória 

para deixar de trazer elementos que forem favoráveis ao acusado e que 

venham beneficiar a defesa. Por conta disso, afirmou-se em capítulo próprio 

que a igualdade processual não se resumia em condição inerente de validade 

processual, mas a paridade sim, e que esta, a paridade, com aquela, a 

igualdade, não se confundiam, nem seriam seu decorrente lógico valorativo. 
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 BRICCHETTI, Renato. In Processo Penale: Il nuovo ruolo del difensore. Investigazione private – 
Difesa d’ufficio – patrocinio per i non abbienti a cura de Leonardo Filppi. CEDAM:Padova, 2001. p. 
112/113. 
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  Por outro lado, ainda com o foco sob o signo paritário, o representante 

ministerial encontra impedimentos em normas de natureza processual que não 

lhe permitem atuar no mesmo sentido da defesa, a exemplo do que ocorre com 

a Revisão Criminal. Cediço que nosso sistema admite ser possível realizá-la 

somente pro reo e nunca pro societate. Emergem somente em benefício da 

defesa os efeitos da coisa julgada em sentido soberano, podendo esta, no 

entanto, ser relativizada, quando a coisa julgada se faz em torno da sentença 

condenatória. A relativização desta é perene. Tais 

poderes/faculdades/prerrogativas estão em perfeita harmonia com o reflexo da 

atuação das partes, e não se pode dizer, nem se poderia, serem isonômicas as 

mesmas armas durante toda a relação processual, pois assim estar-se-ia ao 

esteio de um processo de igualdade integral, absoluta e absurda, partindo-se 

do ponto de vista das garantias e dos conteúdos integrativos entre defesa e 

acusação.  

As decorrências dessas desigualdades encontram justificativas no seio 

do próprio processo, dentro de sua própria filosofia e razão de ser. Por 

exemplo, as sentenças absolutórias, em contraponto às sentenças 

condenatórias, observam o princípio da paridade de armas para a sua 

concreção, mas possuem efeitos processuais distintos, de acordo com sua 

natureza.  

Sabe-se que as sentenças absolutórias se dividem em próprias e 

impróprias. Quanto às primeiras, encerram juízo de improcedência da 

acusação posta em julgamento quando ocorre qualquer das hipóteses 

elencadas no artigo 386 do CPP, surtindo efeito imediato após a publicação da 
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sentença, em virtude de sua natureza meramente declaratória negar o ius 

puniendi estatal, devendo, pois, produzir, ainda que de forma provisória, todos 

os efeitos ínsitos da declaração emitida pelo Estado-juiz. Assim, estando o 

acusado preso de forma preventiva durante o desenvolvimento da ação, e se 

ao final lhe vier uma decisão absolutória, deve imediatamente ser colocado em 

liberdade, independentemente de esta decisão transitar em julgado, ou seja, 

ainda que o órgão acusatório recorra da decisão, ele não possuirá nenhum 

poder e/ou instrumento processual para frear os efeitos imediatos dela. O 

contrário não é verdadeiro e não desequilibra o princípio da paridade de armas, 

como será visto mais adiante.  

A razão de ser dessas consequências repousa no princípio da 

presunção de inocência no processo penal, e não no tratamento antiparitário 

dos efeitos da sentença. Da mesma forma que tal princípio, o da presunção de 

inocência, não impede que o órgão acusatório se utilize de medidas cautelares, 

ainda que pessoais, antes mesmo da declaração condenatória advinda da 

relação processual.  

Poder-se-ia atribuir tal consequência em razão do alcance da coisa 

julgada, mas verifica-se que não há liame algum entre ela e a decisão 

absolutória para que produza efeito imediato. Outro efeito que independe de 

qualquer vínculo com a coisa julgada é que a sentença absolutória não possui 

o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Já a 

sentença condenatória e até a sentença de pronúncia produzem tal situação. E 

aqui, mais uma vez, não se trata de afetação da paridade de armas. 
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Em relação ao impedimento instrumental da revisão criminal pro 

societate, esta não se dá por conta do tratamento isonômico entre as partes ou 

das armas que estas dispõem em juízo.  O que há é que o primordial e 

principal efeito da sentença absolutória própria ao transitar em julgado é a 

ocorrência da res judicata soberana, que impede de forma absoluta possa ser 

revivido aquele fato em razão do sentenciado, mesmo com um cipoal novo e 

inconteste de provas acerca do fato delitivo ligando-o ao autor deste. A 

sentença penal, como já dito algures, embora possa ser oposta erga omnes no 

tocante aos seus efeitos, só faz coisa julgada entre as partes. Assim, se José é 

absolvido da imputação de ter assassinado Maria, e esta decisão transita em 

julgado, nada impede que João seja posteriormente acusado da morte daquela, 

não podendo mais sê-lo feito em relação a José, mesmo que venha a ser 

acusado por João de ter participado no evento delitógeno. Mais uma vez, aqui 

não residem problemas quanto à paridade de armas. 

Ainda, para a completa explicitação, frise-se que alguns efeitos reflexos 

da decisão alcançada pela res judicata soberana podem ser encontrados no 

tocante à propositura da ação civil ex delicto, tais como o impedimento 

expresso no artigo 66 do CPP, bem como os impedimentos tratados na lei civil 

vigente em seu artigo 935.323 Ainda, podem ser levantados o sequestro (artigo 

131, III, CPP) e a hipoteca legal (artigo 141, CPP), bem como a restituição da 

fiança prestada pelo sentenciado (artigo 337 do CPP). Outros efeitos reflexos 

na legislação civil, dignos de registro, são: a) o impedimento de ação para a 
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 CPP − Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta 
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exclusão do herdeiro ou legatário presumivelmente indigno (artigos 1814, I, II, 

III, e 1815, todos do CC); b) o impedimento da revogação da doação por 

ingratidão (artigo 557, I, II, III, do CC); e, por fim, c) a vedação de se arguir no 

juízo penal a exceção da verdade no crime de calúnia, conforme disposição 

expressa do artigo 138, parágrafo terceiro, inciso III. 

No tocante à sentença absolutória imprópria, há que se registrar que 

esta possui um traço de restrição à liberdade do acusado, sendo certo, pois, 

que deverá surtir efeito somente após o trânsito em julgado da decisão, não se 

fazendo mais possível falar em medida de segurança provisória após a reforma 

penal ocorrida em 1984. 

Por outro lado, em relação aos efeitos das sentenças condenatórias, 

enfatiza-se que o estudo irá se ater tão somente ao período após a ocorrência 

de seu trânsito em julgado, com a coisa julgada material por fugir ao escopo do 

presente, os efeitos e indagações acerca da validade ou não dos artigos 393 e 

594 do CPP em compatibilização com o artigo 5°, inciso LVII, da CF.  

Imperioso o registro, contudo, que o efeito imediato conferido à sentença 

penal condenatória é de natureza jurídico-penal, ou seja, tem o condão de 

interromper o lapso prescricional, afetando sobremaneira o direito potestativo 

do Estado em relação à pretensão punitiva, e só. Desta forma, evidenciado que 

os efeitos da sentença penal condenatória, no que tange à exigência de sua 

aplicação, só são aferíveis com seu trânsito em julgado, passam-se a destacar 

quais seriam estes, que serão analisados sob o condão da paridade de armas. 
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No primeiro prisma, o efeito da decisão penal condenatória transitada 

em julgado é a cogência da aplicabilidade da pena, seja esta de natureza 

privativa de liberdade, seja restritiva de direito ou de multa, nascendo assim a 

pretensão executória punitiva para o Estado em face do sentenciado, retirando-

lhe, por consequência lógica, a primariedade que lhe conferia o diploma 

constitucional da inocência. Esse é o efeito primordial e principal da decisão 

penal condenatória finita. 

Em um segundo plano, em decorrência do efeito da condenação 

definitiva, nascem deveres, restrições e limitações para o condenado que se 

espraiam além da seara penal. No plano civil, surge a obrigação de compor os 

danos causados pelo ilícito penal (artigo 91, I, do CPB c/c artigo 63 do CPP). O 

doador pode revogar a doação consoante expressa determinação do artigo 557 

do CC. A exclusão da herança se o ilícito penal tiver tido como vítima aquele 

que o autor sucederia por morte natural, atendendo ao provérbio alemão “Hand 

nimmt kein Erbe”, ou seja, mão ensanguentada não apanha herança. No plano 

administrativo, o sentenciado pode perder o cargo, função ou mandato eletivo, 

desde que reconhecido pelo juiz sentenciante e que o crime tenha sido 

praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração 

Pública, consoante a expressa determinação do artigo 92 do CPB em seus 

incisos I, II e III. 

Em relação aos efeitos penais, em caráter secundário, tem-se a 

inscrição do nome do réu no rol dos culpados, a perda da possibilidade de ser 

agraciado, em caso de novo cometimento de infração penal, com o sursis penal 

e a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 77, I, do CPP e 
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do artigo 89 da Lei 9.099/95, respectivamente. O sentenciado de forma 

definitiva fica impedido de prestar fiança em caso de nova infração em que for 

admitida a prestação de fiança para a concessão da liberdade provisória. A 

declaração da incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou 

curatela, caso o ilícito penal tenha sido doloso e praticado contra filho, tutelado 

ou curatelado é outro efeito da decisão penal condenatória. 

Vê-se, pois, que todos os efeitos das decisões penais condenatórias, 

sejam de caráter principal, secundário, penais ou extrapenais, só se solidificam 

com o efeito do trânsito em julgado destas. Não obstante, em face da 

possibilidade de ser desconstituída a coisa julgada somente em benefício e 

favor do condenado e nunca da sociedade, merece estudo o instituo da revisão 

criminal a fim de se verificar o porquê da impossibilidade de o representante do 

Ministério Público não poder utilizá-lo na perene busca pela reprimenda penal.  

A revisão criminal por função precípua foi criada pelo legislador para 

possibilitar que as decisões alcançadas pelo trânsito em julgado pudessem ser 

revistas a qualquer tempo, em benefício do condenado, todas as vezes que 

não refletissem a justiça e a correção da decisão em detrimento da liberdade 

do sentenciado. Foi introduzida no sistema jurídico brasileiro em 1890, através 

do decreto n° 848/1890, para logo após ser inserida em seara constitucional 

em 1891, através do artigo 81, que assim rezava: “Os processos findos, em 

matéria-crime, poderão ser revistos, a qualquer tempo, em benefícios dos 

condenados, pelo Supremo Tribunal Federal, para reformar, ou confirmar a 

sentença”.324 Como se vê, inicialmente estipulava a competência originária 
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exclusiva do Supremo para revalidar as decisões ou simplesmente reformá-las 

em benefício do condenado, e a garantia de se desconstituir a coisa julgada 

independentemente do lapso temporal decorrido.  

 Atualmente o instituto revisional não está mais previsto na Carta Magna, 

mas se encontra regulamentado em seara infraconstitucional através do 

digesto processual penal que, em seu artigo 622, mantém a possibilidade de a 

revisional ser proposta a qualquer tempo, tornando claro que se abre esta 

possibilidade mesmo após a extinção da pena, ou seja, revigora sua função 

para além da castração do status libertatis, vinculando-a em sede de justiça 

aproximativa da verdade fática, sempre em benefício do condenado. 

 A doutrina busca em suas razões históricas o reflexo de sua natureza 

jurídica como ação de fundo constitucional, mais precisamente de cunho 

fundamental, uma vez que sua introdução no digesto processual tivera gênese 

no espírito constitucionalista de 1937, que embora não a prevendo de forma 

direta, deu as diretrizes para ser amoldada à lei processual, como ora 

asseverado.325 E é da doutrina, também, de forma uníssona, que se tem na 

ação revisional sua conceituação como verdadeira ação autônoma, embora 

tenha sido contextualizada, quando de sua codificação, erroneamente no 

capítulo atinente aos recursos. Assim, a lição de Guilherme de Souza Nucci: “é 

uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis de competência 
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originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória transitada em 

julgado, quando ocorreu um erro judiciário”.326  

 Edilson Mougenot Bonfim também a caracteriza como ação de natureza 

constitutiva, mas exclui de seu conceito a observação feita por Guilherme de 

Souza Nucci quanto ao erro judiciário, trazendo tal linha para o campo da 

finalidade.327 Igual linha já havia sido adotada por Ada Pellegrini Grinover, 

Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes em relação a 

conceituar a revisão como verdadeira ação autônoma com função 

constitutiva.328 Neste mesmo passo, Fernando da Costa Tourinho Filho acentua 

que se justifica a natureza constitutiva em virtude de seu objeto fundante, qual 

seja “desfazer uma sentença com trânsito em julgado”.329  

  Não há se olvidar, pois, que a ação revisional tem como fundamento a 

abertura de uma nova relação jurídica, buscando, por certo, desconstituir uma 

outra que, por erro ou injustiça da decisão, foi alcançada pela força imperativa 

da coisa julgada, impingindo seu cumprimento ante a necessidade de conferir 

ao ordenamento segurança e cogência. Todavia, como já constatado em 

passagem anterior, ante a falibilidade humana, preferiu o legislador contemplar 

o sistema com uma válvula de escape perene para solucionar o conflito 

permanente entre a justiça, a correção da decisão e sua certeza formal, 

conquanto o valor liberdade estivesse em cena. Em razão desse dicotômico 
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contemplamento de valores, a previsão de cabimento da ação revisional sofreu 

as limitações impostas no artigo 621 do CPP vigente, sendo pois este comando 

a baliza para a pacificação dos atos decisórios. Registro merece, todavia, que o 

artigo 626 ampliou o rol ao permitir que a revisional possa ter caráter 

anulatório, sendo, pois, passíveis de inclusão todas as hipóteses atinentes às 

nulidades processuais. 

 Sob o estudo da paridade de armas, verifica-se que não há nenhum 

correpondente instrumental que se possa atribuir ao órgão acusatório no 

sentido de desconstituir a coisa julgada soberana, ou seja, aquela que absolve 

de maneira própria o réu e lhe garante que sob aquele fato não poderá mais 

ser imolado em juízo. Justtica-se a inexistência de tal medida em prol da 

sociedade em face de que o ius puniendi e o ius persequendi precisam de 

termo final, o mesmo não se podendo dizer quanto ao status libertatis, direito 

fundamental que dirige o sentido e qualifica a dignidade da pessoa humana, 

corolário do Estado Democrático de Direito. Este não pode encerrar juízo 

peremptório devido à injusta decisão, que pode contemplar erros judiciais ante 

os elementos autorizados da ação de impugnação aqui revisitada. 

 Em sede reformista, o projeto de lei 156/2009 manteve a revisão criminal 

somente diante das sentenças penais condenatórias, mas legitimou o 

representante do Ministério Público  a ajuizar a referida ação em benefício do 

condenado, como forma de contemplar, mais uma vez, sua qualidade 
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supraparte no tocante à imparcialidade enquanto parte especial na relação 

processual.330 

 Desta forma, conclui-se que a inexistência de instrumentos equânimes 

que garantam ao órgão acusatório ajuizar ação de impugnação para a 

desconstituição da coisa julgada material soberana encontra óbice no 

mecanismo de conteúdo axiológico do ius libertatis e do status dignitatis, que 

não encerram valores peremptórios. Não obstante, com relação ao ius puniendi 

e ao ius persequendi há inteira necessidade de se encerrar seus conteúdos em 

face da segurança jurídica e do alcance da harmonia social que ao processo 

também compete produzir. A paridade de armas aqui labora como mecanismo 

de controle reflexo das prerrogativas e não como instrumento de igualdade 

instrumental.   

Já no tocante aos recursos, ainda que teoricamente também se garanta 

a produção de provas em sede recursal, e se assim ocorrer esta deverá ter a 

conotação paritária sob o contraditório que informa a seara instrutória já 

acatada na presente tese, cabe neste passo analisar o poder atinente ao 

representante ministerial enquanto parte e custos legis, uma vez que labora 

nos dois planos em sua atividade funcional. No primeiro plano opera na 

qualidade de parte, seja arrazoando seus motivos de impugnar a decisão, seja 

contra-arrazoando o recurso interposto pela defesa; no segundo plano, assume 
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a condição de custus legis, emitindo pareceres que acabam por amoldar-se às 

decisões tomadas pelo órgão colegiado.331 

 Em decorrência da incidência principiológica do duplo grau de jurisdição, 

faculta-se às partes a revisão de toda e qualquer decisão. Como corolário da 

busca de uma decisão justa, equânime e correta, ainda que de forma 

aproximativa da verdade em termos de aplicação da lei penal, as partes 

dispõem de uma gama de instrumentos para tentar reverter, anular, modificar 

ou mesmo atenuar a aflitiva condenação que restringirá seu status libertatis à 

não menos injusta absolvição que não corresponda aos anseios acusatórios.  

 Assim, da mesma forma que se garante o duplo grau de jurisdição para 

todos os recursos clausulados na lei processual penal, de se enfatizar que tais 

instrumentos devem servir igualmente para se buscar uma uniformidade do 

tratamento da lei penal, mediante critérios que equanimamente distribuam 

poderes/faculdades/garantias/direitos/deveres e prerrogativas aos recorrentes, 

mormente quando a decisão desafia o binômio contraposto entre ius libertatis e 

ius puniendi. Tem-se por princípio que a preocupação do jurista deve ir além da 

instrumentalidade do direito de recorrer, ou seja, à consequência lógica 

alcançada por este direito e sua efetividade no meio social, e como tudo isto 

interfere sobremaneira na justeza da aplicação da lei.  

 A existência do recurso pressupõe uma decisão judicial como seu 

consequente lógico, sem a qual não se poderia falar em direito revisor, ou 

mesmo aplicar o princípio do duplo grau jurisdicional. Desta forma, prostra-se a 
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doutrina a conceituar o recurso como “meio voluntário de impugnação de 

decisões, utilizado antes da preclusão em uma mesma relação jurídica 

processual, apto a propiciar a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a 

integração da decisão”.332 

 Guilherme de Souza Nucci, de forma mais simples, traz seu conceito 

como um direito inerente às partes na relação processual de se insurgirem 

contra as decisões judiciais com o fim de revisá-las em instância superior.333 

Fernando da Costa Tourinho Filho adota a mesma técnica de Guilherme de 

Souza Nucci para trazer uma conceituação singela de recurso, tendo-o como 

um remédio jurídico processual apto a provocar o reexame de uma decisão.334 

 Inocêncio Borges da Rosa se aprofunda mais em sua conceituação 

trazendo caracteres filosóficos e jurídicos, aproximando-se de nosso 

pensamento quanto à sua aplicabilidade, tendo o recurso como um instrumento 

que visa “sanar os defeitos graves, substanciais, ou a injustiça da decisão, bem 

como a má apreciação da prova ou a errônea interpretação ou aplicação da lei 

ou da norma jurídica ou dos fatos e suas circunstâncias”.335 

 Pode-se então concluir que todas as denominações encontram harmonia 

ao caracterizar o recurso como um instrumento processual revisório de uma 
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relação jurídica  já decidida, mas não alcançada por sua imperatividade, e que, 

por vontade da parte vencida, necessita de um reexame. 

 Partindo dos conceitos vazados, faz-se necessário aprofundar o 

instrumento recursal no tocante a sua natureza jurídica, haja vista sua 

funcionalidade em relação à decisão judicial que visa atacar. Por muito tempo, 

a doutrina vinha atribuindo aos recursos uma natureza de ação constitutiva, de 

caráter autônomo e distinta do direito de ação ou de defesa.Todavia, tal 

concepção evoluiu no sentido de classificar o direito de  recorrer como  um 

aspecto, um elemento ou mesmo uma modalidade do próprio direito de ação e 

de defesa. Assim, tem-se entendido que o poder recursal tem ligação 

embrionária com o próprio direito de provocar a tutela jurisdicional, não lhe 

sendo mais possível atribuir uma autonomia ou uma total desvinculação da 

ação em si.  

 Não obstante, é importante frisar que embora exista  este liame, o poder 

de recorrer possui  características e condições peculiares. Assim, não é 

possível falar em obrigatoriedade recursal, mas sim em voluntariedade, por ser 

um ato volitivo das  partes, mesmo em se tratando de aplicação da lei penal 

que tem como condão a exclusão ou  a restrição ao direito fundamental da 

liberdade e/ou a violência punitiva retratada pelo ius puniendi. 

 Feita a observação acerca da voluntariedade recursal, cabe passar a 

classificar os recursos no processo penal, limitando-se esta classificação aos 

recursos que visam atacar as sentenças penais definitivas, ou seja, aquelas 

que encerram o processo com julgamento do mérito, também tratadas 
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doutrinariamente como “definitivas stricto sensu”.336 Assim, serão os recursos  

totais ou parciais no tocante à extensão da matéria impugnada, de 

fundamentação livre ou vinculada no tocante aos seus fundamentos, e 

ordinários ou extraordinários no tocante ao direito e ao fato que pretendem 

impugnar.  

 Por fim, recebem estes instrumentos recursais orientações axiológicas 

através de seus princípios fundantes, ou seja, são taxativos, pois constam de 

rol fechado na legislação constitucional (especial e extraordinário) e na 

legislação infraconstitucional (demais recursos de caráter ordinário – apelação 

criminal, embargos infringentes, embargos de declaração com efeito 

infringente). Atendem à unirrecorribilidade das decisões, obedecendo a uma 

função ímpar para cada questionamento, por exemplo, recurso extraordinário 

para a preservação dos fundamentos constitucionais, apelação criminal para 

cassação da decisão dos jurados etc. 

 Observa-se, também, a variabilidade recursal e sua efetiva preclusão 

consumativa, assim como no exemplo de se interpor recurso especial e 

extraordinário sobre uma mesma condenação. Vige, ainda, sobre eles a 

complementaridade recursal, assim como, por exemplo, na interposição da 

integração da decisão pela oposição de embargos de declaração. São, ainda, 

orientados em sua acepção formal pela fungibilidade, obedecendo aos critérios 

do lapso temporal preclusivo e da má-fé do recorrente.  
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 Finalmente, orientam-se pela dialeticidade, já que não podem ser objeto 

de simples questionamento sem sua razoabilidade fundante, ou seja, não se 

restringem aos recursos tão somente por uma irresignação apartada de uma 

motivação plausível. Assim, por muitas vezes, essas razões devem ser 

demonstradas até como condição de admissibilidade recursal, verbi gratia, no 

recurso extraordinário e especial, ou mesmo na apelação de motivação 

vinculada, acerca das decisões que afetam a decisão do Tribunal do Júri. 

 Como garantia ao princípio do favor rei, de que decorre a proibição da 

non reformatio in pejus, os recursos ora elencados também conferem atributo 

de caráter pessoal, ou seja, não favorecem de forma reflexa à parte que dele 

não se utilizou, com exceção do benefício ao réu, sempre observado pela 

decorrência do subprincípio reformatio in mellius. Desse modo, a súmula 160 

do STF representa bem os institutos ora mencionados, a saber:  “É nula a 

decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso 

da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”. E aqui também cabe 

o registro de que nada interfere em referida garantia ao tratamento paritário das 

partes, uma vez que o referido benefício encontra sua natureza processual em 

outro elemento garantidor que não o corolário do contraditório em paridade de 

amas. 

 A função recursal desses instrumentos que se classificam, orientam e se 

fundam no que se encontra até então esposado constitui o aprimoramento da 

aplicação da lei penal, corrigindo, como no dizer de Inocêncio Borges da Rosa, 

já anteriormente destacado, o erro, a injustiça e a incongruência.  
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6.3 O atuar e decidir do juiz imparcial como garante da paridade de 

armas  

 “A tarefa de interpretar e avaliar a prova passou a situar-se no plano da 

realidade, abrangendo, sobranceiramente, interesses, paixões, contingências e 

necessidades, à luz dos imperativos sociais sempre predominantes”.337 A 

assertiva esposada por Roberto Lira revela que a atividade de demonstração 

do convencimento racional do juiz será, naturalmente, influenciada por 

elementos metajurídicos, uma vez que o magistrado também sofrerá influência 

de seu meio social, das agruras de sua comunidade, de seus preconceitos, de 

sua ideologia. Conclui o mencionado autor que “é inevitável a projeção no 

julgamento da personalidade do juiz”.338 

 Adauto Suannes vaticina que “é absolutamente irreal pretender que o 

julgador interrogue um pretenso serial killer com a mesma tranquilidade com 

que toma o depoimento pessoal do senhorio em uma ação de despejo”. E vai 

além afirmando que “basta ler os termos de muitas decisões concessivas de 

prisão preventiva para concluir que a instrução penal, em tais processos será, 

por vezes, mera formalidade”.339 

 O que se pretende com as asserções doutrinárias adrede vazadas é 

exatamente questionar como a função do julgador, que necessariamente 
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haverá de ser imparcial, mecaniciza a possibilidade de a paridade de armas 

conseguir surtir seus efeitos na formação de prova em contraditório. Cediço 

que a tarefa é hercúlea. Sabemos que o simples fato de se positivar a 

imparcialidade como elemento sine qua non do poder jurisdicional não faz com 

que o julgador realmente seja imparcial. Tampouco admitir que a condição de 

suprapartes como mero pressuposto jurisdicional faz do poder judicante algo 

inquestionável, ou do juiz pessoa acima de qualquer suspeita. Todavia, não é o 

objetivo desta tese avaliar as idiossincrasias judicantes, mas trazer a lume 

como o juiz operacionaliza e é importante para a concreção do princípio da 

paridade de armas. 

Já se advertiu no capítulo III que o enfoque sob a imparcialidade e o 

mecanismo do discurso retórico judicial, que acaba por driblar de maneira 

assaz astuciosa o controle da neutralidade jurisidional, se faz necessário dentro 

da tese que se desenvolve, a fim de demonstrar que a paridade de armas 

depende do exercício jurisdicional funcionalmente imparcial. Como já dito 

anteriormente, a imparcialidade no sistema nacional encontra-se como 

pressuposto de poder jurisdicional. Repisa-se que no sistema italiano está 

alçada à condição de realização do sistema acusatório do justo processo, 

constitucionalizada no artigo 111 na CFI.  

 Mais uma vez faz-se imperiosa a citação do professor italiano Claudio 

Faranda: “La funzione di analisi è facilitata dalla parzialità delle parti, così come 

la funzione di sintesi, ossia di scelta, è facilitata dalla posizione d’imparzialità 
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del giudice, dalla mancanza cioè di un interesse personale ad una prederminata 

configurazione del fatto”. 340    

  A importante fala do juiz se dá através do seu veredicto. Sabe-se que a 

decisão é o marco final da esgrima entre o ius libertatis e o ius puniendi, sendo 

um deles sacrificado ao final da contenda processual penal, não havendo 

espaço para incertezas, arquivamentos sem juízos meritórios ou até possíveis 

razões equânimes, em que sairam todos, ao final, vencedores em suas 

hipóteses. Como bem pondera Sidnei Agostinho Benetti  

 

Fala-se que a decisão realiza um silogismo perfeito cuja 
premissa maior é a lei e cuja premissa menor são os fatos, 
segunindo-se a extração da conclusão, que é a decisão 
judicial. E assim realmente é. Mas muitas vezes a matéria 
não se exaure no exame da legislação, assim como, no 
sistema anglo-americano, a interpretação não estanca na 
análise de precedentes.341  

 

 

Logo, é importante saber que o cunho decisório ou seu caráter 

metajurídico  dentro de um mecanismo de controle, donde emerge a 

necessária função judicante, precisam ser devidamente motivados não só por 

atendimentos aos prismas garantidores constitucionais, mas também pelo 

necessário grau de aceitação no seio social, a fim de legitimar o poder 

jurisdicional, que não se impõe pela força das baionetas, mas pela 

confiabilidade de sua harmonia. 
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Não obstante, atualmente, sobretudo na esfera penal, vive-se um certo 

ativismo judicial. E tal, como também já revelado, tenta se justificar sob o forte 

discurso protecionista da paz social, da sociedade, ou, no exagero metafórico, 

de toda a humanidade, criando-se a necessidade de municiar o referido juiz 

como principal ator jurídico de superpoderes. A sociedade, ávida pelo 

aparecimento do super-homem, aplaude a “moral vedete” dos discursos 

moralizantes e normatizadores dos juízes midiáticos.342 E estes devolvem em 

condenações gigantescas a confiança depositada pelo povo sedento de justiça, 

sem notar que ali também deveria ter sido realizada ação partindo da premissa 

da inocência e da culpabilidade formada por provas em condições de paridade, 

reguladas por um contraditório mecanicizado através da imparcialidade judicial. 

Traz-se à baila a lição de Adauto Suannes, que sobre este aspecto 

assevera que “o processo necessita ser presidido por alguém que efetivamente 

acredita na inocência do acusado. Alguém que, tal como piloto na tempestade, 

procura não se deixar impressionar com a tormenta que o eventualmente o 

envolva, pois é óbvio que o fato social da criminalidade a todos assusta”.343 

A contenção dos crimes abjetos, bárbaros, hediondos, tem merecido 

toda sorte de propaganda para a repulsa violenta com direito aos medievos 

enxofre, fogueira e muito sangue, tudo sendo devidamente plasmado na “tela 

mágica da informação”, nos programas “show dos horrores” conduzidos por 

jornalistas que fomentam e buscam o sensacionalismo no despertar dos 
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sentimentos mais primitivos do ser humano.344 Kramer e Sprenger, na obra 

Malleus Malleficarum – O martelo das feiticeiras, escrita em 1484, para 

alimentar a necessidade inquisitória da condenação e o escárnio público 

ensinavam:  

                        E assim os acusados devem ser torturados para que 
confessem o seu crime. Qualquer pessoa de qualquer 
classe, posição ou condição social, sob acusação dessa 
natureza, pode ser submetida à tortura, e a que for 
considerada culpada, mesmo tendo confessado o seu 
crime, há de ser supliciada , há de sofrer todas as outras 
torturas prescritas pela lei, a fim de que seja punida na 
proporção de suas ofensas.345  

 

 

 É mais ou menos o que ocorre nos dias de hoje. Qualquer vilipêndio e 

vitupério ao criminoso é insuficiente para aplacar a sede das paixões da 

vingança medieval. E na figura do juiz é que se depositará a confiança de que, 

dentro do sistema acusatório, a formação da prova será realizada pelas partes, 

numa contenda contraditória e em paridade de armas. Afastar o escárnio na 

condução do processo que tem se assemelhado a um circo de horrores com a 

exposição das mazelas humanas ao seu grau máximo, parece ser a função de 

um processo penal de partes justapostas para este fim. Assim, o juiz e seu 

poder catalisador para o justo processo serão estudados a fim de que o cenário 

do show de horrores midiático encontre uma obstáculo seguro e intransponível 

que se verterá nas garantias constitucionais como estímulo da ação penal em 

um Estado Democrático de Direito.     
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Cuida-se neste passo de realizar análises e detectar influências, 

ideologias, preconceitos na composição das decisões penais, ou de 

contextualizar criticamente de que forma o magistrado escolhe a hipótese a ser 

acatada em seu veredicto, sob o olhar impenetrável do amálgama da 

imparcialidade que deve (dever ser) utilizado no justo processo. Este trabalho 

também envolverá o atuar antes do momento final, qual seja realizar o estudo 

crítico da atuação e o poder do magistrado na condução processual na 

formação da prova pelas partes. Por isso a ênfase afirmativa de que o atuar 

imparcial do juiz garante que a paridade de armas seja operacionalizada dentro 

do contraditório probatório. Caso tal ânimo supraparte não esteja presente, 

será realizado trabalho desequilibrado e a garantia da paritética concepção de 

partes desaparece, dando vazão, pois, ao mecanismo jurisdicional de poder 

que tanto se combate dentro das raias do justo processo. 

Rui Portanova combate a ideia de que o justo processo se conquista 

com a imparcialidade do magistrado de forma isolada, in verbis: 

Para que exista um processo justo, não basta um juiz 
imparcial, falta ainda que estas partes encontrem em si 
condições de paridade não meramente jurídica (meramente 
teórica), mas que exista entre elas uma efetiva paridade 
prática, o que quer dizer paridade técnica e também 
econômica. Não basta a lei falar em igualdade dos 
cidadãos se estes não estão em condições de se servir, em 
igualdade de condições, daquele complexo e custoso 
instrumento que é o processo.346 
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Esqueceu-se o autor, contudo, de mencionar que a imparcialidade, 

atributo predicativo do poder jurisdicional, é o elemento mecânico da paridade 

de armas e do atuar em contraditório. Discorda-se desse autor quando 

classifica a imparcialidade como se fosse um requisito dentro do justo 

processo, isolado, e não integrativo. A nosso ver e sentir, como já demonstrado 

de forma linear e clara, é o juiz o garante do atuar paritário, e não o contrário.  

Acerca da atuação jurisdicional e sua relação com o contexto social, 

Dalmo de Abreu Dallari defende que o juiz deve ter clara e contundente 

consciência do poder que exerce dentro do tecido social. Criticando a postura 

de magistrados que se escondem atrás do tecnicismo formal sem se preocupar 

com o âmago e o esteio de suas decisões para com a sociedade, o professor 

denomina-os de “técnicos do direito” e “escravos da lei”.347 A crítica vai além 

quando o autor exige que a magistratura tenha um papel para além do 

formalismo positivista, afirmando com ênfase: 

 

Foi assim que as magistraturas da América Latina deram 
apoio às atrocidades e à corrupção praticadas pelas 
ditaduras militares que tomaram o poder a partir da década 
de sessenta do século vinte. Os desaparecidos, os 
assassinados em cárceres políticos, os torturados, os 
sequestrados, os presos arbitrariamente, os que tiveram 
invadido seu domicílio, os que se exilaram na iminência de 
serem assassinados ou presos por motivos políticos, os 
banidos, os expulsos ilegalmente de seus cargos e de suas 
funções públicas, as vítimas de muitas violências 
cometidas nesse período não existiriam ou seriam muito 
menor se a magiostratura, por muitos de seus membros, 
tivesse resistido, como alguns resistiram. 
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A magistratura brasileira que durante aquele período 
ajudou a agredir a Constituição, dando precedência aos 
atos institucionais, aos estados de exceção e às razões de 
segurança nacional, submetendo-se docilmente aos 
agentes do arbítrio e mantendo com eles convivência 
amistosa, renunciou à sua independência e foi cúmplice na 
prática de injustiças.348  

 

 

 Não há dúvidas de que a posição adotada pelo magistrado dentro do 

contexto social é, assim como no processo, de garante. A crítica construída 

encontra forte ressonância no campo de atuação do magistrado, bem como 

significativa repercussão social. No processo penal, principalmente, deve sim o 

magistrado guardar também esta posição, porém em um contexto que não se 

materialize como vingador da sociedade que busca na pena, e infelizmente 

somente nela, a resposta imediata para aplacar a contundência virulenta do 

crime.  

Está aqui a se discutir, dentro do contexto de poder judicial, se este deve 

ser exercido de forma ativista ou pragmática. Concorda-se com os lançamentos 

assertivos e críticos do professor Dalmo de Abreu Dallari, ponderando-se 

entretanto que o ativismo judicial dentro do novo giro hermenêutico pós-

positivismo moderno, para o campo penal deve repousar com cuidados a fim 

de não se aviltarem as garantias, principalmente a de que todo acusado deverá 

ser processado dentro de mecanismos que salvaguardem o primado do justo 

processo, num sistema acusatório que deve expurgar, sempre, a atuação 

desequilibrada e inquisitória das partes, até porque as decisões penais geram 

efeitos imediatos na sociedade em virtude de serem dirigidas e 

                                                           
348

 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 55. 



291 

 

operacionalizadas para a proteção do corpo social, tornando-se limitadoras do 

direito fundamental da liberdade.  

Desta forma as decisões têm o condão de garantir a permanência do 

cidadão ou determinar seu afastamento, ainda que temporário, da sociedade. 

Sob esse aspecto giram as atribuições do magistrado, que tem em seu poder o 

arbítrio de aplicar a lei de forma mais severa, ou de lhe dar tratamento mais 

brando, dependendo da concepção com que olhar para os fundamentos 

filosóficos ou sociológicos do processo e da pena. 

 Poder-se-ia questionar, sob tal aspecto, que a lei, mais uma vez, daria 

contribuição preponderante para evitar exatamente esse arbítrio no momento 

de aplicar sanções de cunho condenatório. É lógico que não se pode negar que 

os valores fundantes da teoria da pena no sistema nacional fizeram franca 

opção pelo direito penal antropológico, acreditando na possibilidade de se 

ressocializar o ser humano sempre, dando-lhe contornos humanísticos e 

valorando o caráter progressivo da execução penalógica. O processo ao adotar 

o sistema acusatório não caminhou de forma diferente. 

 Todavia, não há se negar que existem enormes contrassensos nesta 

aplicação normativa e que a gênese da crise sistêmica penal encontra seu 

espaço exatamente no momento de se dar efetividade a esses valores. Assim, 

mesmo com todos os mecanismos de proteção constitucional, o RDD (regime 

disciplinar diferenciado), a lei de crimes hediondos, a rigidez com que se 

aplicam penas inferiores a oito anos em regime fechado, desatendendo à 

norma do artigo 33 do CPB, a automática e sistêmica aplicação da prisão 

preventiva em detrimento da liberdade, a extensão do prazo da prisão cautelar 
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de forma excessiva, estão presentes e suplantam, cada vez mais, todos os 

comandos normativos que existem exatamente para frear essas anomalias.349  

 Claro está que o fruto dessas ingerências conflitantes no sistema é 

origem de um movimento ideológico, chamado “Law and Order”, concebido no 

direito americano e que aponta para um retribucionismo puro que vem 

ganhando corpo através de um discurso atávico de combater de forma rígida a 

criminalidade, equiparando, perigosamente, os conceitos de violência e 

criminalidade como se verdadeiros sinônimos fossem.350 O processo tem 
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2. No mesmo sentido, a utilização ideológica dos laudos criminológicos pelo aparelho judicial, na medida 

em que se tornam efetivamente aproveitáveis tão somente enquanto importam em não recomendação 

pelos benefícios, também dando a dimensão do caráter político que tais decisões assumem. 

3. Por certo, o caráter ideológico encontra-se presente na atuação dos juízes, sendo impossível 
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sentido os efeitos de tal ingerência. Por isso a ênfase girar em torno do papel 

de garante que deve exercer o magistrado no sentido teleológico de atender às 

partes sob o signo da paridade. 

                                                                                                                                                                          
4. Como bem observou Joaquim Falcão (2001) ao comentar os dados de uma pesquisa realizada com 

magistrados no país, a politização — sobretudo econômica — das sentenças é um valor a ser exigido em 

uma democracia, denotando a responsabilidade do Judiciário para com os rumos e consequências das 

políticas econômicas adotadas pelos poderes Executivo e Legislativo. A pesquisa revela que os juízes 

tendem ao formalismo em matéria comercial, de crédito e de locação, mas adotam a flexibilização da lei 

e dos contratos, na busca de maior "justiça social", quando se trata de matéria trabalhista e de direitos 

do consumidor, previdenciário e ambiental. No que diz respeito ao universo criminal, contudo, o que se 

observa é que esta dimensão política remonta à lógica dos já aludidos mecanismos de eliminação de 

pessoas socialmente "perigosas" pela via da segregação penal, assumindo o Judiciário teses do senso 

comum e dos setores mais conservadores da sociedade (como o movimento de política criminal "Lei e 

Ordem") que conclamam a maior punição como meio legítimo de controle social. Esse discurso furta-se, 

certamente, à reflexão crítica sobre os processos que operam na criminalização de setores menos 

privilegiados da sociedade — e, consequentemente, na imunização de condutas de classes mais 

favorecidas, como a criminalidade econômica — ou sobre a violência promovida nos cárceres. 

5. É sabido, no entanto, que tais medidas de recrudescimento legal e jurisdicional não vêm conseguindo 

frear a criminalidade. Ao contrário, ao aumentar o contingente das prisões, diante do “não escoamento" 

de grande parte desta população confinada, vêm contribuindo para aumentar os efeitos criminógenos 

do cárcere, o que certamente pode ser corroborado por estudos científicos e pela reincidência 

observada. 

6. O aumento vertiginoso no número de presos − fenômeno observável em todo o país − confronta-se 

com um cenário de restrições orçamentárias, políticas e administrativas que, obviamente, tendem a 

dificultar a ocupação e a presença do Estado no interior desses espaços institucionais. Esse vácuo de 

poder acaba por propiciar que outras formas de exercício do poder se realizem a partir da formação de 

grupos que se constituem através de relações "informais" de mando, estabelecendo códigos específicos 

que operam com uma normatização própria, por mecanismos punitivos severos e à margem do Estado. 

Esse processo está certamente na gênese do recrudescimento das organizações criminosas constituídas 

no interior dos presídios, sendo intrigante ainda o fato de que a história de sua formação acabe 

remontando a espaços onde justamente o sistema de justiça proclama como os mais inflexíveis.  

7. No que toca aos projetos de lei atualmente em trâmite no Congresso, é possível concluir que ao 

estabelecerem o foco de suas propostas no endurecimento legal, responsabilizam o que consideram 

"modelo legal permissivo" pela falência do sistema, demonstrando assim um grande desconhecimento 

da realidade, bem como reforçando crenças generalizadas da população e propagadas pela mídia em tal 

sentido. 
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 Desta forma vê-se que as decisões penais, infelizmente e em certa 

medida, atendem a estes apelos sociais e ganham contornos e efeitos 

políticos, intentando aplacar com a ciência penalógica a crise de insegurança 

que assola o país e o mundo em dias atuais, colocando em xeque a própria 

ciência penal e sua efetividade no campo das respostas sociais que lhe são 

exigidas por absoluta falta de uma outra política que tenha eficiência no 

combate ao crime. Por isso que a crítica exposta pelo professor Dalmo de 

Abreu Dallari quanto ao posicionamento e engajamento político-social dos 

juízes precisa ser ponderada não para que estes virem pragmáticos 

tecnocratas da lei em sentido formal, mas para que não se julguem os 

justiceiros da sociedade, mediante seu poder de decidir e punir. 

 Ainda assim, assiste-se atônito à redução ou à limitação dos direitos 

fundamentais em nome de uma “segurança” insólita que busca, por meio de 

tentativas estéreis, contemplar a sociedade com mecanismos e instrumentos 

de combate à criminalidade, tais como o aumento exagerado das penas, a 

busca constante pela redução da maioridade penal, a pena pela retribuição de 

se pagar um mal com outro etc., como se se pudesse exterminar da tessitura 

social  o crime com uma política criminal desconexa e independente de 

qualquer outra forma de se combater a exclusão, a discriminação e a 

marginalização social e econômica. O processo não pode dar azo a este 

mercado de ansiedades irracionais e repressoras. Deve sim, ao revés, servir, 

como em seu fundamento primeiro genético, de termo balizador desta sanha 

punitiva. 
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 Eugênio Raúl Zaffaroni contempla o poder punitivo como uma forma 

seletiva de se criar estereótipos, ampliando, cada vez mais, as discriminações 

na sociedade, a saber: 

 

El poder punitivo siempre opera selectivamente: se reparte 
conforme a la vulnerabilidad y ésta responde a 
estereotipos. Los estereotipos se construyen en relación 
com imágenes negativas cargadas con todos los prejuicios 
que contribuyen al sostenimiento cultural de las 
discriminaciones. Por carácter transitivo, puede afirmarse 
que la selección criminalizante es el producto último de 
todas las discriminaciones.351   

 

 Logo, como se extrai do estudo do jurista argentino, a imposição desses 

mecanismos rígidos de controle social surte exatamente o efeito social reverso. 

Daí se explicar o aumento da criminalidade mesmo em razão de toda essa 

criação legislativa e aplicação normativa através das decisões penais no 

sentido de se tentar substituir a justiça pela ordem ou pela segurança jurídica 

satisfativa, mediante processos que se categorizam como meros 

chanceladores do ius puniendi frenético. 

 Giovanni Cerquetti analisa o efeito acessório da condenação criminal 

que estigmatiza, através da ampla divulgação que se dá com a imposição da 

pena, discriminando e aumentando ainda mais o abismo social em que se 

encontram os condenados, partindo para um caminho quase sem volta de 

reinserção social, fazendo tábula rasa dos valores fundantes na Carta Magna. 
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Nas palavras do jurista italiano, “L’effeto stigmatizzante è prodotto, quindi, 

anche della notizia della condanna ad una pena accessoria e della relativa 

esecuzion”.352  Passa a pena, então,  através da decisão penal condenatória, a 

possuir, além do efeito vingativo e retribucionista, uma marca indelével, 

tatuando o condenado de forma perene. Ao juiz cabe a serenidade para aplicá-

la, através de um processo de partes, sempre que a hipótese a ser escolhida 

for aquela advinda de uma esgrima probatória equânime e equilibrada. 

 Analisados os efeitos das decisões penais em suas esferas politica e 

social, necessária uma incursão ao requisito material de seu conteúdo no 

tocante à sua racionalidade, a fim de que se possa encontrar o ponto de 

equilíbrio para a justificativa de tantas incongruências e respostas diferentes 

para o mesmo problema apresentado. Como se verifica, a racionalidade busca 

evitar a ocorrência  da variação de conceitos que, longe de onímodos, por 

muitas vezes são antitéticos e deságuam em soluções distintas para o mesmo 

problema. Não se quer dizer com isso que o atuar em contraditório garanta 

decisões idênticas. Mas se quer dizer que o atuar em condições de paridade 

em contraditório sob o conduto de um magistrado imparcial produzirá decisões 

justas e cada vez mais com menor grau de incongruência sistêmica. 

 A existência da influência da formação ideológica do julgador, conquanto 

procure através da motivação, ainda que racionalmente, justificar as escolhas 

normativas e o preenchimento de seus conteúdos axiológicos sobre a hipótese 
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vencedora, é assunto corrente dentro dos textos doutrinários e estudos 

científicos que hoje se amoldam até ao estudo de psicanálise judicial.353  

Assente que a atuação do magistrado durante todo o processo deve ser 

equidistante e efetivamente neutra, pois as decisões judiciais devem ser fruto 

de uma operação que orbita no campo da razão, mormente no que tange às 

suas escolhas e interpretações dos textos legais, demonstrando de forma 

objetiva de que modo o julgador chegou à conclusão traduzida em sua decisão, 

sobremaneira se realizou o iter procedimental dentro das raias do justo 

processo, como condição de validade de sua decisão e do próprio processo, 

como já defendido em capítulo próprio.  

Não se pode negar, todavia, que os processos de racionalização estão 

intrinsicamente ligados aos métodos de interpretação. A justificação então 

passa a ser ato intelectual, atividade cognoscitiva; ao menos o seu resultado 

deve assim aparentar. Patrick S. Atiyah, justificando as decisões judiciais 

inglesas, relata que estas contêm grande substância racional, donde se 

aquilata como os juízes chegaram àquelas conclusões, mas como se afere 

este processo de racionalização é objeto de fascínio, ou seja, o processo 

intelectual para se alcançar essa racionalidade.354 
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 Luigi Ferrajoli sustenta que a motivação tem natureza de validade 

processual, alçada em contorno principiológico garantista, assegurando que se 

lhe possa controlar a legalidade e o nexo do convencimento do juiz através da 

análise das provas. Arremata o jurista italiano que a motivação é “o principal 

parâmetro tanto da legitimação interna ou jurídica quanto da externa ou 

democrática da função judiciária”.355 

 Robert Alexy se preocupou em desenvolver teoria em que pudesse tal 

processo de justificação também apresentar cunho racional, ou seja, partindo 

da argumentação para a justificativa do próprio processo em si, tentando evitar, 

assim, que as escolhas interpretativas estivessem alijadas de um ato 

cognoscitivo, intelectual, racional. Justifica esta teoria pela dificuldade que o 

julgador possui em virtude dos inúmeros cânones de interpretação do texto 

normativo colocado à sua disposição, além da ausência hierárquica entre 

estes. Cita os elementos gramaticais, lógicos, históricos e sistemáticos da 

interpretação, interpretação conforme, teleológica, axiológica etc., e arremata 

serem tais regras insuficientes para a justificação dos julgamentos jurídicos.  

 Sustenta, pois, como saída para uma teoria da argumentação racional , 

em vez de um sistema de justificativas, a utilização de um sistema de 

proposições, de onde se retirariam as premissas normativas necessárias para 

os propósitos da justificação, criando regras propositivas do discurso racional 

como forma de tentar justificar a argumentação jurídica. Observem-se tais 

proposições: 
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           Regras da razão: 

a) Todo falante deve, quando lhe é solicitado, fundamentar o que 

afirma, a não ser quando puder dar razões que justifiquem a 

recusa a uma fundamentação; 

b) Quem pode falar pode participar do discurso; 

c) Todos podem problematizar qualquer asserção; 

d) Todos podem introduzir qualquer asserção no discurso; 

e) Todos podem expressar suas opiniões, desejos e necessidades; 

f) A nenhum falante se pode impedir de exercer, mediante coerção 

interna ou externa ao discurso, seus direitos fixados em “b” e 

“c”.356 

  

 Manuel Atienza critica a teoria traçada por Robert Alexy por entender 

que embora tenha solucionado o “dilema de Munchausen” − que surge quando 

se pretende fundamentar uma proposição por meio de outra proposição −, não 

importa em uma correlação de correção, isto é, o fato de o resultado a que o 

juiz chegou ser racional não significa que esta decisão esteja correta. E isso 

porque as regras racionais não se referem apenas às proposições, mas 

também ao comportamento do falante (neste caso o juiz), significando, pois, 

que além de semânticas, tais regras são pragmáticas. 
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 Manuel Atienza ainda enfatiza que a teoria do discurso racional não 

seria outra coisa senão mais um método jurídico interpretativo, até porque 

transmudando para o discurso jurídico a teoria se torna descritiva. Apoiando-se 

em Gianformaggio, menciona mais um problema na teoria de Robert Alexy, que 

seria a vinculação entre o discurso racional e o processo, positivando este 

último de forma incongruente com o sistema de normas. A teoria de Robert 

Alexy, com referência aos casos fáceis e casos difíceis, diz não haver uma 

resposta única para estes últimos, mas lembra Manuel Atienza que por muitas 

vezes há os casos trágicos, que só se resolvem ferindo o ordenamento jurídico. 

Por fim, a crítica se faz no tocante à vinculação conceitual entre Direito e Moral, 

reconhecendo a decisão judicial injusta como norma jurídica, mas que padece 

de imperfeição. Para Atienza, a moral deveria fazer parte de um discurso ético 

que viesse a impedir a decisão de ser considerada não valiosa para a solução 

proposta.357 

 Como se pode ver, mesmo tentando criar um processo, um método de 

racionalidade, não se pode fugir de duas premissas que são fundamentais na 

crítica feita por Manuel Atienza. A tentativa de se criar uma regra racional 

transformou a teoria em mais um método descritivo de interpretação, e a 

vinculação da moral ao discurso torna-o desprovido de uma racionalidade pura, 

pois esta pode ser reflexo de variantes culturais, éticas, sociais, e acabariam 

por relegar a racionalidade a um subjetivismo empírico sem justificação em 

dados objetivos concretos. 
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 Não se pode negar, contudo, que a decisão judicial atende à 

racionalidade como requisito material de sua existência no que tange a uma 

justificação objetiva tendente a legimitá-la, mas não há também como negar  

que essa busca racional vem antecedida por uma visão ideológica heterogênea 

das autoridades judiciais quando da motivação racional na escolha e no 

preenchimento do conteúdo axiológico das normas, principalmente na seara 

penal, quando da escolha de uma das hipóteses a ser declarada vencedora. 

Mesmo que se positivasse o discurso racional como norma a ser seguida pelos 

julgadores no momento de justificar suas aplicações normativas, não se evitaria 

que as decisões contivessem uma carga emocional e ideológica. Daí a lição do 

professor Arthur Stamford: “Com isso a experiência de confiar aos códigos 

critérios às decisões judiciais não evita decisões esdrúxulas, como assistimos 

com o sistema jurídico napoleônico e com os ideais da escola da exegese e do 

formalismo jurídico”. 358 

 Ratificamos neste ponto a lição de Mauro Cappelletti que apoiando-se 

na doutrina de Piero Calamandrei ensina mais uma vez que: 

 

A motivação verdadeira, real e efetiva de uma sentença 
não tem origem na considerada ‘parte motora’ da pronúncia 
do juiz, encontra-se, sobretudo, no vinco oculto – mais ou 
menos oculto – do ânimo do juiz. O sentimento do juiz: a 
simpatia, a antipatia por uma parte ou por uma testemunha; 
o interesse, o desinteresse por uma questão ou 
argumentação jurídica; a abertura a um tipo evolutivo, 
histórico, sociológico de interpretação das leis, em 
detrimento da interpretação rigidamente formal; o interesse 
ou desinteresse diante de uma complexa situação fática, − 
e assim por diante discorrendo. Sentimentos: afetos, 
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tendências, ódios, rancores, convencimentos, fanatismos; 
todas as variações desta realidade misteriosa, maravilhosa 
e terrível que é o espírito humano, reflete com ou sem zelo 
as ricas linhas frias, ordenadas, compostas, dos repertórios 
da jurisprudência: paixões desencadeadas, paixões 
recolhidas, ternuras, temores, − nas estantes mofadas das 
secratarias dos tribunais.359        

 

 

 Portanto, inegável que a intuição e a formação ideológica, além de 

outros componentes de caráter extraordinário, tais como repercussão popular e 

pressões midiáticas, influenciam na composição da decisão judicial quando da 

aplicação normativa. O que se precisa garantir às partes é que o juiz, ciente de 

todos os seus prejulgamentos e preconceitos naturais decorrentes da sua 

figura humana, possa se colocar equidistante da esgrima hipotética a ser 

travada em campo de armas paritárias com a formação probatória em 

contraditório material. Assim se descortinaria a imparcialidade como elemento 

integrativo do atuar judicial.  

 “...a ânsia de ‘sistematizar’a todo custo pode às vezes induzir os juristas, 

sem exclusão dos maiores, a utilizar, na representação da realidade, técnicas 

que confinam perigosamente com a fotomontagem”. Nesses termos, José 

Carlos Barbosa Moreira defende o estudo ideológico da motivação da decisão 

judicial, compreendendo a observação para além de uma estética plástica da 
                                                           
359
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decisão e como uma aproximação aos ideais de justiça.360 Opina-se, de forma 

diversa, que talvez diminuísse o impacto do estudo da motivação. Caso se 

garantisse o atuar das partes na forma e no contorno do justo processo, como 

estaria o magistrado a decidir e a motivar? Com certeza que o espectro 

ideológico far-se-ia presente, mas causaria menor impacto no thema 

decidendum. 

 Sob um aspecto teórico, diz-se  que o silêncio ideológico das decisões 

judiciais não tem sido abordado em virtude do desequilíbrio, incerteza, 

parcialidade e desigualdade que revelaria em detrimento da certeza do texto 

jurídico, que ao menos garante formalmente a imparcialidade, a igualdade, a 

neutralidade judicial, a certeza  e a segurança de que as decisões são 

exatamente reflexos da vontade da norma positivada. 

  Por certo, nenhum magistrado traz no âmbito de suas decisões razões 

ideológicas que o levaram a adotar aquela concepção, isto é, a acreditar mais 

em uma testemunha do que em outra, a levar como verdade absoluta o 

depoimento da vítima, a desacreditar as palavras do réu, a adotar como suas, 

sistematicamente, as posições do representante do Ministério Público etc. Ao 

revés, admite estar operacionalizando sua decisão sob o contorno e o desenho 

dogmático da norma e do texto normativo, eximindo-se de qualquer 

responsabilidade quando a lei representa exatamente sua vontade. Não 

obstante, exercita de todo poder retórico para driblá-la assim que discorda de 

seus valores. Exemplo disso é o número ínfimo de habeas corpus concedido 
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pelos  tribunais, mesmo quando a norma constitucional fez franca opção pela 

liberdade e a prisão como exceção no sistema processual penal cautelar.  

 E tudo isso ocorre por meio de um processo plástico e perfeito, 

obedecendo a todos os critérios e requisitos formais da decisão, bem como aos 

materiais, ainda que se utilizando de métodos retóricos duvidosos ou 

apresentando algum traço de racionalidade argumentativa reprovável. Não se 

tem questionado a validade dessas decisões, mas a justiça delas. Estariam de 

acordo com o justo processo? Ou simplesmente atenderam ao tecnicismo 

formal tão bem plasmado e combatido pelo professor Dalmo de Abreu Dallari? 

Aqui, sim, seu ponto de vista se aplica na integralidade.   

 Logo, urge que se quebre o paradigma de que a decisão correta é 

aquela que seguiu irretorquivelmente regras formais, seja em termos da 

formação de seu conteúdo discursivo racional, seja em seu resultado 

igualmente racional, e que ela não é dotada de cargas axiológicas, sob um 

manto ou sob um véu de neutralidade absoluta. Tais assertivas seriam vesgas, 

por que não dizer cegas,  em contraposição com a realidade e com a própria 

essência das decisões. São comprovações da inexistência do justo processo 

mediante seus corolários do contraditório, ampla defesa e paridade de armas, 

sob o atuar imparcial do magistrado. 

 Por isso, não há como deixar de reconhecer que as decisões judiciais 

são fruto de obra também de parcialidade, uma vez que a neutralidade 

positivada é inexistente nos seres humanos, pois estes recebem carga de 

informação familiar, religiosa, escolar, econômica e cultural distintas e sempre 

heterogêneas. Os juízes não são pessoas diferentes das outras: possuem 
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predileção por um time, por um esporte, por um partido político, por 

determinado tipo de música, literatura, filmes etc. Assim, encontram-se no 

contexto social da mesma forma que qualquer outro cidadão.  

 A utilização do discurso encrático através de chavões e frases pré-

fabricadas, como “agente que denota periculosidade pela prática de crime 

grave em face de um desassossego de uma sociedade pacata e ordeira”, tem 

sido a tônica para a condenação dos acusados em crime de roubo na cidade 

de São Paulo361. A realidade não é diferente quando do decreto de medidas 

cautelares. Sem dúvida, tais escolhas afundam o processo hermenêutico em 

mar de idiossincrasias, afastando-se, e muito, do Estado Democrático de 

Direito valorado na Carta Magna pela seleção do primado dos direitos 

fundamentais. 

  A verdade descrita nas decisões cautelares penais midiáticas, sob o 

perfilhar de um processo lógico-dedutivo medíocre manejado pelo senso 

comum teórico, possui traços ilegítimos à luz do garantismo penal, como 

adverte Ferrajoli: “Sob tal aspecto, a captura do imputado suspeito 

imediatamente após o fato representa indubitavelmente, a medida de defesa 

social mais eficaz: primeiro se pune, e depois se processa, ou melhor, se pune 

processando”. 362   

 Não há como discordar da doutrina que aponta para uma direção mais 

justa, mais honesta e mais correta, se os cidadãos soubessem, em relação aos 
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magistrados, de seus pontos de vista, de suas ideologias, pois estariam todos 

mais bem informados das razões de decidir sob determinados aspectos, e não 

sufocados sob o véu da neutralidade, que só existe formalmente.363 Acerca 

deste ponto de vista, João Batista Herkenhoff afirma não existir sentença 

neutra, asseverando que o juiz que a afirma assume valores de conservação, 

pois o juiz sempre tem valores, e sua atividade final, que é a sentença, é 

marcada por estes valores, cabendo ao magistrado ser sincero e então 

reconhecer a existência destes valores quando escolhe por esta ou aquela 

decisão.364       

 Inegável, pois, o conteúdo ideológico das decisões como elemento 

implícito na racionalidade jurídica e que, por razões puramente formais e 

dogmáticas, tem sido encoberto pelo manto da neutralidade, imparcialidade, 

segurança e certeza na aplicação normativa. Então, como duvidar da 

existência implícita das ideologias?  

 Transformam-se os juízes em sábios que devem revelar o texto 

normativo, impregnando-o com sua subjetividade própria e emprestando um 

pouco de si para a construção do novo Direito moderno. Interpretam a lei e 

dizem o que é justo, verdadeiro, correto, ou seja, sentem a divindade nos 

arrazoados de suas escolhas, que muitas vezes são realizadas por assessores 

nem “tão divinos” assim.  

 Ao idealizar o sistema acusatório dentro do prisma do justo processo, o 

atuar imparcial passa a ser controlado objetivamente pelas partes, pois como 
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mecanismo de garantia da paridade de armas tem seu requisito integrativo, e 

não mais como mero pressuposto do poder jurisdicional do magistrado. Limitar 

a atuação jurisdicional nesta fase é essencial para evitar que o processo se 

torne mero mecanismo chancelador de aplicações de penas em escala 

progressiva e geométrica, conferindo às partes mero papel de coadjuvante da 

ação, quando em verdade são os seus reais protagonistas.  
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CONCLUSÕES 

 

Cediço que a ciência processual causou rupturas ao longo de seus nove 

séculos de história conquanto instrumento de viabilidade de aplicação do direito 

material. A forma sempre voltada a justificar a punição ao acusado, por vezes 

refratária em assumir contornos de justiça, acaba revelando as escolhas 

políticas em conformidade com o desejo estatal. Na atualidade não há mais 

espaço, dentro de estados liberais que internam a democracia como seu cerne 

sociopolítico, para uma ciência processual penal do terror. Embora 

midiaticamente a escalada vertiginosa do crime tenha produzido a hipertrofia 

do ordenamento jurídico penal revelando o fenômeno panpenalista de se 

combater o efeito sem se buscar as causas. 

O poder punitivo estatal, circundado por balizas instrumentais, encontra 

na ciência processual o limite à sua atuação. Desde o seu nascimento 

embrionário, passando pelas evoluções trazidas pelo ordenamento jurídico 

anglo-saxão, até seu aporte ao romano-germânico o devido processo legal 

ganhou contornos de controle efetivo de aplicação do direito material. Com sua 

maior evolução, positivando-se o fundamento em cartas constitucionais e 

tratados internacionais, verifica-se que seus consectários se espraiaram para 

trazer ao mundo moderno o desenho de um estado liberal que se preocupa 

com o sentimento de penas não só proporcionais, como no festejado estudo de 

Cesare Beccaria, mas de um processo que tenha valores arraigados em 

certeza, verdade e justiça. 
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Por conta disso, os ensinamentos do professor pavese Vittorio Grevi 

sustenta que o justo processo aparece, a partir de sua constitucionalização, 

como primeiro fundamento de garantia objetiva a ser observado pelo poder 

jurisdicional no cumprimento de sua função complexa. O segundo fundamento 

estaria na eficiência do processo para a aplicação do direito material. Dessa 

maneira não poderíamos subverter tal ordem em busca de uma eficiência 

injusta, ou mesmo procurar uma justeza ineficiente, já que estaríamos 

subvertendo as próprias funções das garantias tratadas de maneira objetiva.  

E como alcançar essa nova concepção de justo processo partindo da 

premissa do devido processo legal? A ruptura que se deve criar é valorativa, 

com base nas novas concepções hermenêuticas acerca do conteúdo axiológico 

dos direitos fundamentais que ganharam corpo dogmático, mas que precisam 

de “alma” para se positivarem dentro do ordenamento.  

Os valores fundamentais acerca dos direitos individuais precisam se 

subjetivar dentro das garantias objetivas partindo de uma aplicação concreta 

em uma interpretação axiológica distinta, mas não meramente subsuntiva. A 

aplicabilidade de valores tendo como ponto de partida os direitos individuais 

como liberdade e vida encontram no fundamento da dignidade da pessoa 

humana o pano de fundo. 

A reconstrução do fato criminoso sempre foi objeto de estudos 

minudentes, mas o conteúdo racional do processo só começou a ganhar relevo 

a partir do século XVIII, época em que o Iluminismo passa a racionalizar o 

sistema de provas, ganhando espaço como método de aplicação do direito 

material. É a partir da formação da prova, centro gravitacional para a escolha 
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da tese vencedora no processo, que o fundamento do justo processo penal 

passa a se preocupar com as partes a fim de que estas possam produzi-la 

dentro de princípios valorativos que acolham conteúdos de “verdades” 

aceitáveis tanto interna quanto externamente. Surge, pois, a necessidade de 

que o princípio do contraditório ganhe contornos autônomos, revelando que o 

método de acertamento da verdade fática seja obtido da prova formada pelas 

partes em franco, honesto e equilibrado contexto integrativo. 

Em Paolo Tonini buscamos o apoio da assertiva adrede lançada, posto 

que este afirma que a principal mudança de paradigma sistêmico para efeito de 

realização de um projeto verdadeiramente acusatório foi a introdução do 

contraditório para a formação da prova. Segundo o processualista italiano, o 

direito de o acusado se confrontar com o seu acusador e o contraditório 

possibilitaram ao sistema inglês elaborar o que se conhece atualmente por 

cross examination – sistema cruzado –, que teve nos americanos a fonte para 

condicionar os princípios constitucionais estadunidenses, bem como no 

ordenamento revolucionário francês.365  

Inegável que a contribuição do contraditório revoluciona o método de 

acertamento da verdade fática, mas este seria inviável sem a sua 

mecanicização, qual seja seu elemento integrativo, a paridade de armas, uma 

vez que a formação da prova necessitaria de equilíbrio entre os atores que 

passariam a ter a incumbência de produzi-la.  Por paridade de armas pudemos 

revelar que não se trata de igualdade das partes, pois como no estudo da tese 
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desenvolvida a isonomia é um dos valores que compõem a paridade, mas 

desta não é seu valor dependente.  

Assim luzes para a concreção do princípio foram trazidas por Claudio 

Faranda, donde estatui, já em 1968 na Itália, ou seja, muito antes de sua 

positivação sistêmica que a paridade de armas (par condicio) primeiramente se 

inicia verificando os diferentes papéis que serão desempenhados pelas partes, 

e também pelo julgador, a fim de que as atribuições funcionais distintas 

possam encontrar um ponto de equilíbrio entre seus respectivos direitos, 

deveres, ônus, garantias e faculdades. Não é a simples regra para acolmatar 

direitos e deveres iguais, embora, pontue-se, tal instrumento decorra do 

princípio da igualdade, porém dele não é dependente.366 

A paridade de armas conclui-se é  o ponto de equilíbrio entre os 

direitos/deveres/garantias/ ônus dentro de um preceito reflexo de reciprocidade. 

Assim, não se pode garantir que somente ao Ministério Público sejam dados 

poderes de investigação, pois estes reciprocamente devem espelhar o direito 

de a defesa fazê-lo também; mas não se pode exigir que a defesa, em sua 

investigação defensiva, traga elementos desfavoráveis ao seu defendente. De 

forma contrária, o Ministério Público tem a obrigação de trazer todos os 

elementos de prova encontrados na sua investigação, sejam estes favoráveis 

ou não ao acusado.  
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l’equilibrio tra le situazioni giuridiche attribuite alle parti, esso riguarda infatti la costituzione dei singoli 
uffici e le loro correlazioni per la formazione del complessivo ufficio giudiziario.FARANDA, Claudio.  La 
Par condicio nel processo penale. Milano: Giuffrè Editore, 1968. p.3. 
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Posto isso, verifica-se que a reciprocidade integrativa sobre a colheita 

probatória investigativa, dada como exemplo, reflete um  direito/garantia da 

defesa, mas também um ônus/dever da acusação. De igualdade não se trata 

sob o aspecto da formação da prova, mas de paridade de armas. Sobre esse 

ângulo podemos concluir diversamente que a igualdade processual é 

indiferente a um processo penal garantista; já a paridade lhe é elemento 

essencial.  

A paridade de armas trabalha no contraditório como seu mecanismo de 

funcionamento sistêmico, assim não podemos chegar a outra conclusão de que 

dele é decorrente. Como dito anteriormente, a igualdade, como princípio e/ou 

fundamento, não estatui diretamente a paridade de armas. Desta somente 

extrai seu valor ideológico acerca de posições de isonomia instrumental, 

porquanto a paridade de armas não estabelece um rigor equitativo de direitos, 

deveres, garantias e ônus. Antes, integra a correspondência recíproca entre 

eles, estabelecendo de forma sistêmica a correlação entre as prerrogativas que 

as partes assumem nas díspares funções de acusar e defender. 

Concluímos também que o grau de segurança advindo de um processo 

paritário  aumenta seu espectro e possibilita maior equilíbrio entre o amálgama 

envolvendo os valores “certeza,  verdade e  justiça” na seara criminal. É claro e 

óbvio demais que as decisões precisam representar, quanto mais, a justiça, 

devendo assim ser aproximadas ao máximo da aceitabilidade social e coletiva, 

conquanto representem verdades correspondentes aos fatos objeto de 

enquadramento jurisdicional. 
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A sentença não pode ser o resultado visualizado no espelho da 

parcialidade humana, espargindo assim as vicissitudes, os sentimentos, os 

preconceitos, as ideologias, os valores pessoais. A neutralidade metodológica 

sob o signo da imparcialidade e sob o ponto de vista de fomentador da 

paridade de armas precisa garantir que a motivação judicial não seja mero 

penduricalho ornamental discursivo e retórico para fazer valer  o que se precisa 

evitar, ou seja, que a decisão represente um ato de vontade desvinculado do 

que fora produzido pelas partes em contraditório. 

Não há como ignorar que a formação ideológica e o sentimento do 

magistrado dão vazão à escolha normativa que se coloca ao seu poderio 

decisório. Assim, há que se compatibilizar o “sentire” com a lógica formal 

motivacional que regra a limitação desta íntima convicção, estruturantes que 

são, pois, da decisão judicial. Neste aspecto, conclui-se que a decisão precisa 

ser o espelho de uma escolha individual (nas sentenças) ou coletiva (nos 

acórdãos) da autoridade jurisdicional no tocante ao objeto, à razão e à norma a 

aplicar, com elementos que possam identificar de forma lógica como e por que 

esta escolha fora feita, evitando assim o puro arbítrio e o mecanicismo 

subsuntivo. Esta simbiose identifica, então, a decisão e lhe dá características 

próprias na aplicação das normas aos fatos concretos passíveis de 

interferência judicial. Quando em contraditório, sob o signo da paridade de 

armas, a escolha dentro desses limites representa a aplicação do valor fundado 

no justo processo penal. 

O integralmente justo, o absolutamente verdadeiro, a certeza 

insofismável são graus utópicos dentro de um padrão processual que labora 
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com tantas hipóteses distintas. Por isso, a regra paritária dentro de uma 

convenção principiológica, contornando-a com valores teleológicos ao justo 

processo, representa com rigor seu papel no desenvolvimento sistêmico 

processual para muito além de um simples mecanismo propulsor do 

contraditório. Embora dele decorrente, sua autonomia como princípio a ser 

observado para a validade do processo se torna imperativo dentro do 

mecanismo do justo processo.  

A ausência de positivação sistêmica em nosso ordenamento jurídico não 

impediu que a jurisprudência tenha reconhecido a paridade de armas como um 

valor condicionante de regularidade e validade processual, já tendo a Suprema 

Corte Nacional, em diversos momentos, anulado julgamentos quando a afronta 

ao princípio fomentador do contraditório é desrespeitado.  

Observando o iter procedimental, colhemos como embrião da realização 

do processo os ensinamentos de Elio Fazzalari que dentro de uma concepção 

sistêmica adotou o contraditório como seu realizador, para depois aperfeiçoar a 

ideia constitucionalizada para um controle contraditório em paridade de armas. 

Sob este ângulo desenvolveu-se o mecanismo da proposta de que as 

partes, partindo do ponto inicial da atividade instrutória preliminar pudessem 

laborar em paridade de condições na formação da prova a fim realizar no 

espírito do julgador uma ideia positiva das hipóteses postas a escolha do poder 

jurisdicional. 

Ainda, dentro do campo do ineditismo da tese trouxemos como 

mecanismo conceitual a paridade de armas decorrente do contraditório e não 
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de uma ideia de igualdade de partes, provando inclusive que a isonomia 

funcional não é parte legitimadora do sistema garantista, mas sim a 

concentração da atividade paritária. Munimos os atores processuais de 

mecanismos instrumentais para a formação da prova e não somente para dotá-

los de poderes argumentativos sobre a prova já posta. Extraímos do poder 

investigativo a cômoda e ineficaz posição do defensor como convidado de 

pedra do processo e demonstramos de que forma a vítima participa também do 

sistema acusatório sob a égide do justo processo. O sistema processual, ante o 

efetivo exercício da paridade de armas, tem seu nascedouro já na atividade 

instrutória preliminar sendo portanto atribuição das partes mediante poderes e 

faculdades a ação na busca da formação da prova. 

A vítima também foi contemplada pelo espectro do princípio da paridade 

de armas, alçando a condição de parte integrativa da relação processual. O 

sistema acusatório assim já a enquadra, sendo trazendo-a como pessoa sujeita 

de direitos à informação, seja como capaz de propor meios de prova, fiscalizar 

a exata aplicação das medidas cautelares, enfim realizar atividade de parte, 

isoladamente, mas como supletiva e integrativa. Ora, sendo parte e com a 

capacidade de propor meios de prova, é inegável que a ela também se 

estendeu a aplicação da paridade de armas no processo penal, a fim de que 

suas prerrogativas/direitos/deveres/poderes/faculdades também adentrem a 

equação do equilíbrio da formação da prova. Concluímos que seria 

absolutamente incongruente o legislador atribuir-lhe papel ativo na relação 

processual e não se preocupar em permear a paritética função, que deve zelar 
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pelo equilíbrio reflexo de todos aqueles que se encontram na esgrima entre o 

ius libertatis e o ius puniendi. 

Conquanto a sua natureza jurídica inegável que a paridade de armas 

está irradiada como princípio valorativo do justo processo que tem no 

contraditório sua constitucionalização decorrente, não se podendo negar pois 

sua aplicabilidade aos processos em um Estado que prima pela dignidade da 

pessoa humana como seu maior fundamento sistematizado dentro da 

democracia cidadã regida por direitos fundamentais alçados em garantias 

constitucionais. 
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