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1  NOÇÕES INICIAIS

1.1 Sistemas Processuais Penais
1.1.1 Sistema inquisitório

Sistema inquisitório é o sistema processual essencialmente autoritário, possuindo 
como característica mais destacada a concentração dos poderes de investigar, de acusar
e de julgar no mesmo órgão do Estado, momento em que o acusado não passa de mero 
objeto do processo, isto é, não é considerado sujeito de direitos. Nesse sistema, a iniciativa 
de investigar e acusar uma pessoa parte do próprio juiz, inexistindo defesa e órgão 
acusatório, assim as chances do acusado são completamente anuladas. Diante disso, a 
liberdade de uma pessoa se torna refém do Estado autoritário, o qual é responsável pelo 
seu destino, independentemente de culpa. 

As principais características do sistema inquisitório são: 
a) Produção de provas de ofício. 
b) Ausência de interferência do acusado. 
c) Sigilo absoluto (investigação secreta). 
d) Ausência de contraprova. 
e) Acusado é presumido culpado. 
f ) Ausência de fundamentação das decisões. 
g) Acusado visto como objeto, e não como sujeito de direitos. 
h) Busca ilimitada da verdade, independentemente dos meios utilizados  

(Ex.: tortura). 
i) O ônus da prova não é do Estado-juiz acusador, mas sim do próprio acusado. 
j) O protagonismo e a iniciativa na produção de provas pertencem ao juiz. 

Badaró e Righi (2003, p. 105) observam que o sistema inquisitório se baseia em 
um princípio de autoridade, segundo o qual a verdade é tanto melhor acertada, quanto 
maiores forem os poderes conferidos ao investigador. Por isso, no sistema inquisitório, a 
liberdade provisória é a exceção. Parte-se, então, de uma presunção de culpa, de verdade 
e de certeza da acusação, daí porque a liberdade constitui exceção e não regra. O sigilo 
imposto nesse tipo de sistema é uma decorrência direta do princípio da autoridade. Afinal, 
publicidade não se coaduna com autoritarismo. 

Na mesma linha de raciocínio, Dias (1988, p. 37) aduz que o processo penal 
inquisitório é dominado, exclusivamente, pelo interesse do Estado, que não concede ao 
interesse das pessoas qualquer consideração autônoma. Historicamente, essa anulação 
do ser humano como sujeito de direitos produziu as piores injustiças e todo tipo de 
julgamento, considerando exclusivamente os interesses do Estado em detrimento dos 
interesses das pessoas. 
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1.1.2 Sistema misto (ou híbrido)
O sistema processual penal misto (ou híbrido) foi constituído a partir dos ideais 

iluministas, com o propósito de combater o sistema inquisitório. Caracteriza-se pela 
divisão do processo em duas fases: fase inquisitiva e fase acusatória. Na época, em plena 
Revolução Francesa, a figura dos juízes inquisidores começou a ser combatida pelos ideais 
iluministas. A base das ideias do futuro sistema acusatório começou a ser estabelecida, 
especialmente porque o acusado passou a ser enxergado pela primeira vez como sujeito 
de direitos e não como objeto da acusação. 

Principais características: 
a) Primeira forma de proteção do acusado. 
b) Na primeira fase processual, a instrução é realizada pelo juiz ou pelo Ministério 

Público, com o intuito de colher as provas necessárias para a acusação. 
c) O acusado passa a ser visto como sujeito de direitos. 
d) Garantias mínimas do acusado. 
e) Destaque para a presunção de inocência. 
f ) Lançamento das ideias de justiça e de liberdade. 

O sistema misto é criticado porque, na primeira fase processual, a investigação pelo 
membro do Ministério Público ou pelo Juiz da Instrução prejudica o acusado, principal-
mente devido ao perigo de lesão à imparcialidade do julgamento. Apesar de continuar 
guardando fortes traços do sistema inquisitório, as premissas do Iluminismo romperam 
com o autoritarismo absoluto do passado, levando o acusado a um outro patamar: sujeito 
de direitos. O simples fato de um acusado ser enxergado como possível inocente represen-
ta uma evolução considerável.

1.1.3 Sistema acusatório
Pode-se chamar acusatório, conforme Ferrajoli (2010, p. 34), todo sistema processual 

que configura o juiz como um sujeito passivo rigidamente separado das partes e o 
processo como iniciativa da acusação, a quem compete provar o alegado, garantindo-se o 
contraditório. Ao contrário do modelo inquisitório, o equilíbrio processual com a divisão de 
poderes entre os atores do sistema penal de justiça passa a ser um dos elementos marcantes 
do sistema acusatório. Enquanto o modelo inquisitório se aproxima do autoritarismo, o 
modelo acusatório propicia um processo penal garantista, com o propósito de proteger as 
pessoas dos excessos do próprio Estado e de seus agentes. 

Acerca desse sistema, citam-se as principais características: 
a) Sistema garantista. 
b) Rígida separação das funções de investigar, acusar e julgar. 
c) Acusado como sujeito de direitos. 
d) Posição de igualdade com órgão acusador. 
e) Publicidade plena dos atos processuais. 
f ) Oralidade. 
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g) Contraditório. 
h) Direito subjetivo à prova. 
i) Adoção do sistema do livre convencimento motivado. 
j) A iniciativa da colheita das provas não parte do juiz. 
k) Em regra, o juiz não age de ofício. 
l) Em regra, a liberdade deve ser garantida até uma decisão final.

Discorrem Badaró e Righi (2003, p. 101-102), não existem sistemas acusatórios ou in-
quisitórios ‘puros’. Nenhum legislador estrutura o processo penal de forma totalmente acusa-
tória ou inteiramente inquisitória. O sistema processual brasileiro não pode ser considerado 
acusatório puro, porque seria impossível ser enxergado de modo absoluto. Destaca-se por 
ser um modelo baseado no respeito aos direitos e garantias individuais fundamentais, com a 
necessária separação dos poderes para a limitação desses e, por fim, deve primordialmente 
assegurar a imparcialidade do julgador, a presunção de inocência, a ampla defesa e o contra-
ditório, pressupostos de um processo penal constitucional justo e democrático. 

! ATENÇÃO

A Polícia Judiciária exerce a função investigatória. Não lesa o sistema acusatório e 
o controle externo do Ministério Público, nos termos do inciso VII, do art. 129, da CF/88: 
São funções institucionais do Ministério Público: VII – exercer o controle externo da ativida-
de policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Ao contrário, o 
controle de legalidade de todos os órgãos do Estado e dos atos de seus agentes públicos é 
indispensável para conter eventuais excessos. No Estado Democrático de Direito, a Polícia 
tem seus limites constitucionais. 

FIQUE LIGADO!
A Lei nº 11.690/08 fixou nova redação ao art. 156 do Código de Processo Penal 
(CPP), prevendo a possibilidade de o juiz determinar, mesmo antes de iniciada a 
ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevan-
tes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida (inci-
so I). E ainda determinar, antes de proferir sentença, a realização de diligências 
para dirimir dúvida sobre ponto relevante (inciso II). A partir daí, surgiu a seguinte 
questão: a prova produzida de ofício pelo juiz é inconstitucional? Não, porque a 
atividade probatória desenvolvida pelo juiz é exceção, e não regra. 

1.1.4 Modelo adotado no Brasil
O sistema acusatório foi adotado no processo penal brasileiro, destacadamente 

a partir da Constituição Federal de 1988, apesar de possuir algumas reminiscências do 


