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RESUMO 

 

 

 

O procedimento de investigação, comumente chamado de Inquérito Policial, 
caracteriza-se por ser um instituto endoprocessual, ou seja, anterior à fase 
processual. Logo, os atos produzidos nesse instituto, de fato, não caracterizam-se 
como atos prova, quais sejam, aqueles produzidos com respeito, em especial do 
princípio do devido processo legal. Com isso, tem-se uma distinção entre atos de 
prova e atos de investigação. Porém, podem ocorrer exceções, daí porque, a 
necessidade da implementação de um instituto de produção antecipada de provas 
no sistema jurídico penal. Assim, apesar de a doutrina clássica e jurisprudência 
majoritária apontarem para uma valoração relativa do Inquérito Policial, tem-se, por 
outro lado, o desenvolvimento de uma doutrina moderna, já com adeptos, apesar de 
poucos, na jurisprudência pátria, que vêem no Inquérito Policial um instituto formado 
por atos de investigação, sem valor para a fase processual, senão, apenas para a 
formação da opinio delicti e da adoção de medidas cautelares. 
 

Palavras chaves: Inquérito Policial; Valor Probatório; Sentença. 
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RIESUMO 

 

 

 

Il procedimento d’investigazione c’è come caratteristica essere una procedura 
endoprocessuale, cioè anteriore alla procedura processuale. Quindi, gli atti prodotti 
in questo istituto, di fatto, non hanno la caratteristica d’essere atti di prova, o sia, 
quelli prodotti in rispetto al principio del processo legale, in questo senso, ha una 
distinzione tra gli atti di prova e atti d’investigazione. Però, potrà ocorrere eccezione, 
perciò, avrà la necessità d’implementazione di un istituto di produzione anticipata di 
prove nel sistema giuridico penale. Cosi, anche se la dottrina classica e la 
giurisprudenza, in sua maggioranza, accettano una valorazione relativa 
del’investigazione preliminare, in contrapartita, gli sviluppo di uma dottina moderna, 
già con alcuni giuristi nella giurisprudenza nazionale, vedono nell’investigazione 
preliminare un istituto formato per gli atti d’investigazione senza valore per la fase 
processuale, a non essere solamente per la formazione della opinio delicti e della 
adozione di decisioni cautelare. 
 

Parole chiave: Investigazione Preliminare; Valore Probbatori; Sentenza. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Inquérito policial, instituto do processo penal brasileiro, é tema de muitas 

discussões e ensejo para teses das mais diversas correntes no sistema jurídico, em 

especial o brasileiro. Um desses temas, que merece, na atualidade, especial relevo 

é aquele relacionado ao valor probatório do Inquérito Policial. 

Em razão disso, iniciou-se o desenvolvimento do presente trabalho de 

monografia, que visa trazer à tona as principais discussões referentes ao tema, bem 

como, apresentar a conduta mais adequada com relação à Constituição e as 

garantias nela defendidas. 

A pesquisa será realizada utilizando-se o método de abordagem indutivo, no 

qual as análises das características particulares servirão de base para uma 

conclusão de caráter genérico, a respeito do valor probatório do Inquérito Policial. 

Inicialmente, no capítulo primeiro, realizar-se-á uma breve análise do 

histórico do Inquérito Policial no Brasil e sua caracterização, para posteriormente 

apresentar, com base em dados fornecidos pela jurisprudência dos Tribunais de 

Justiça dos Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o entendimento do 

sistema jurídico nacional sobre o valor probatório do Inquérito Policial. 

No desenvolvimento do segundo capítulo, com base na revisão bibliográfica, 

e na análise dos dados obtidos, realizar-se-á uma relação entre esses dados e a 

bibliografia especializada, visando identificar a doutrina utilizada atualmente pela 

jurisprudência pátria, no que diz respeito ao valor probatório do Inquérito Policial, 

bem como, demonstrar as demais doutrinas, realizando-se uma contraposição entre 

elas. 

Este capítulo será desenvolvido com base em dois argumentos: a idéia da 

verdade real e o princípio do livre convencimento motivado, argumentos esses que 

servirão de base para contrapor as teorias doutrinárias apresentadas. Por fim, neste 

capítulo, buscar-se-á identificar a doutrina adotada atualmente pela jurisprudência, 

porém, realizando, paralelamente, a identificação da doutrina mais adequada ao 

sistema jurídico pátrio.  
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Sequencialmente, com base no desenvolvimento dos capítulos anteriores, 

poder-se-á passar para a realização do terceiro capítulo, no qual será demonstrado, 

conclusivamente, o valor do Inquérito Policial no processo penal. Para tanto, 

realizar-se-á a diferenciação entre os meios de investigação e os meios de prova, 

para demonstrar aqueles que são característicos do Inquérito Policial. Além disso, 

no presente capítulo será discorrido sobre a possibilidade da antecipação da 

produção de provas, porém, demonstrar-se-á a sua diferenciação das características 

do Inquérito Policial. 

Por fim, como forma exemplificativa, falar-se-á do Tribunal do Júri, buscando 

demonstrar, de forma mais clara, o problema da consideração do Inquérito Policial 

com valor probatório, ainda que relativo, por parte do julgador. 

Neste capítulo, serão apresentadas, ainda, propostas que visam adaptar o 

sistema processual penal às garantias fundamentais do indivíduo e da sociedade 

como um todo. 

A importância desse tema para o sistema jurídico nacional decorre da 

necessidade de discussão e atualização do sistema jurídico processual penal. Está 

claro que, dentre todas as variantes do ordenamento jurídico pátrio, o sistema penal 

em especial, o sistema processual penal é o mais antiquado quando balizado com 

as garantias constitucionais adquiridas nas últimas décadas. 

A discussão de um sistema penalizador vem ao encontro dos anseios 

sociais que visa ver no Estado um garantidor, não apenas com relação à proteção 

social contra os delitos, mas também, como um defensor das garantias 

fundamentais de cada indivíduo. 

Aliás, atualmente, a base de um Estado Democrático de Direito, não é mais 

a garantia, característica de um Estado Policial de repressão e punição aos 

infratores, senão, a garantia dos indivíduos frente ao poder do Estado, balizado com 

a garantia social de não criminalidade. 

É com base neste fator renovador, que um sistema investigatório deve ser 

avaliado e estruturado. Portanto, deve-se analisar profundamente a possibilidade de 

um instituto endoprocessual ser utilizado como meio de prova, o que, por si só, 

caracteriza uma afronta ao princípio do devido processo legal. 

Daí porque a importância deste estudo, ou seja, analisar o valor probatório 

do Inquérito Policial, procedimento endoprocesual no sistema processual penal. 

Assim, a presente monografia objetiva, analisando a prática jurisprudência e 
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doutrinária adotada atualmente no ordenamento jurídico brasileira, e relacionando-a 

com a doutrina moderna e as garantias adquiridas na última década, em especial 

com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988: 

identificar se é aplica e qual é o correto valor que se pode atribuir aos atos de 

investigação, ou seja, ao Inquérito Policial. 
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1 O INQUÉRITO POLICIAL 

 

 

A discussão sobre a natureza jurídica do Inquérito Policial é essencial para a 

análise de sua importância e valoração dentro do processo penal. Não se pode 

afirmar que sua natureza é única, o que, por si só, já demonstra a complexidade de 

tal análise.  

De fato, sua natureza é complexa, pois, em alguns momentos apresenta 

características exclusivamente administrativas, porém, por outro lado, em diversas 

fases apresenta características muito semelhantes às jurisdicionais. 

No Brasil, atualmente, a natureza administrativa é a que prevalece. Porém, 

mesmo assim, em diversos momentos pode-se verificar ainda natureza diferenciada, 

por exemplo: nos casos de aplicação de medidas restritivas, como a prisão 

preventiva, quebra de sigilo, entre outras.  

O desenvolvimento da polícia foi, de certa forma, concomitante ao 

desenvolvimento do próprio procedimento do Inquérito Policial. A polícia foi 

introduzida, aos poucos, no sistema jurídico brasileiro, com características 

inicialmente diferenciadas das que se apresentam atualmente. 

Com a evolução da polícia judiciária o sistema de investigação criminal 

também foi se modificando ao longo do tempo. Logo, o inquérito policial, como hoje 

é conhecido, não nasceu com este nome e as características que hoje conhecemos, 

o que lhe foi atribuído pelo Decreto n. 4.824 de 1871, que regulamentou a lei nº. 

2.033 de 29 de setembro de 1871, e, a partir daí, não mais deixou o sistema jurídico 

brasileiro. 

Com o seu desenvolvimento, sua própria natureza jurídica foi se 

desenvolvendo para chegar ao ponto atual, qual seja, com uma característica, 

muitas vezes, híbrida, não para ser considerado como procedimento jurisdicional, 

mas com a possibilidade de realizações de atos que, pela sua natureza, seriam 

exclusivamente jurisdicionais. 

Assim, neste capítulo, busca se demonstrar o desenvolvimento histórico 

brasileiro do instituto do Inquérito Policial, bem como, o desenvolvimento da idéia de 

sua natureza dentro do sistema jurídico nacional. 
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Por fim, finalizar-se-á o presente capítulo, demonstrando a valoração atual 

dada a este procedimento, implementando o trabalho com uma seleção de decisões 

dos Tribunais de Justiça dos Estados de Paraná, Santa Cataria e Rio Grande do Sul, 

bem como com decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso, a fim de, demonstrar 

como na atualidade a jurisprudência e a doutrina tem tratado o tema da valoração do 

Inquérito Policial. 

 

 

1.1 O INQUÉRITO POLICIAL E SUA TRANSFORMAÇÃO 

 

 

A evolução do inquérito policial no sistema jurídico brasileiro acompanhou a 

evolução da instituição policial, em especial, pela razão de ser esta a responsável 

pela prática deste procedimento, conforme melhor será explicitado nos capítulos que 

seguem. 

Inicialmente este instituto não era conhecido como inquérito policial, porém, 

na interpretação das atividades anteriores, pode-se verificar que existem muitas 

semelhanças com o que hoje é chamado de inquérito policial. 

O início de uma atividade policial em território brasileiro ocorreu já em 1531, 

no Governo-Geral de Martim Affonso de Sousa, conforme explicita Bismael B. 

Moraes1. Neste período, e em quase todo o período colonial até a proclamação da 

independência, em 07 de setembro de 1822 mantiveram-se, no que tange ao Direito 

Penal e Processual Penal as Ordenações Philippinas como legislação vigente.2 

Anos mais tarde, em 1808, Dom João VI, após sua chegada ao Brasil, 

expediu decreto para a criação da Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado 

do Brasil, “para o cumprimento de normas da legislação criminal, empregando o 

                                                 
1 MORAES, Bismael B. Direito e polícia: uma introdução à polícia judiciária. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 1986, p. 26. 
2 SIQUEIRA, Galdino. Direito Penal Brazileiro. Vol. 1. Brasília: Editora do Senado Federal, 2003, 
obra Fac-Similar, p. 05: “Proclamada a independencia nacional, o Brazil contunuou a reger-se pelas 
leis e mais actor legaes da metrópole, isto mesmo mandando observar a Assembléa Constituinte pela 
Lei de 20 de outubro de 1823, art. 1, emquanto não se organisasse novos códigos, ou não fossem 
revogados aquelles actos legislativos. Assim, pelo que toca ao direito penal, continuaram a vigorar as 
Ordenações Philippinas, cujo livro V se occupa especialmente, em seus 143 titulos, dos crimes, das 
penas e do processo criminal”. 
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vocábulo ‘delegado’ para designar a autoridade policial da Província, que 

representava o Intendente Geral”.3 

Posteriormente, com a promulgação em 16 de setembro de 1830 do Código 

Criminal, e em 29 de novembro de 1832 do Código de Processo Criminal, procurou-

se dar à Polícia e à Justiça características peculiares da nova nação, atribuindo a 

cada uma características e atividades específicas, uma vez que anteriormente as 

atividades se confundiam. 

De fato, a atividade policial, quando do seu surgimento caracterizava-se por 

ser uma junção da atividade policial propriamente dita, ou seja, a investigação 

criminal, com a atividade jurisdicional, pois, por exemplo, em alguns casos, cabia à 

polícia judiciária julgar determinados crimes.4 

Somente em 1871, com a Lei 2.033, de 29 de setembro de 1871, e o 

Decreto nº 4.824 de 22 de novembro de 1871, que, entre outras disposições, 

regulamentou a execução da Lei nº 2.033, houve a separação da função policial da 

magistratura. A promulgação desta nova lei representou o grande marco da 

evolução do sistema de investigação criminal do sistema jurídico brasileiro, pois, foi 

com esta lei que surgiu, no Brasil, pela primeira vez, a nomenclatura dada ao 

sistema de investigação brasileira: o inquérito policial. 

Desde a instauração deste sistema de investigação criminal, ocorreram 

diversas discussões, tendo sido, em diversos momentos, proposta a sua retirada. 

Cita-se como exemplo, já em 1882, quando o ministro da Justiça, Cons. Ferreira de 

Moura, nomeou uma comissão de juristas ilustres, encarregada de elaborar projeto 

de nova estrutura administrativa da Justiça, ficando estabelecido no art. 18 deste 

projeto que ficam abolidos os inquéritos policiais. 5 

Após isto, continuaram os movimentos contrários ao inquérito policial, 

destacando-se, entre outros, o movimento iniciado pelo Chefe de Polícia Batista 

Luzardo, na década de 30, no Estado do Rio de Janeiro, Capital Federal, pretendo a 

exclusão do inquérito policial e a instauração do juizado de instrução.6 

                                                 
3 THOMÉ, Ricardo Lemos. Contribuição à prática de polícia judiciária. Florianópolis: Indústria e 
Editora Gráfica Agnus Ltda, 1997, pp. 15-6. 
4 STANG, José Airton. Inquérito Policial Atualidade e perspectiva. Editora São Miguel do Oeste: 
Arco Íris, 2000, p. 12: Urge acrescer que por muito tempo as funções policiais e jurisdicionais 
estiveram confundidas em nosso direito ‘já que cabia à polícia judiciária julgar determinados crimes, 
e, somente em 1871, com a Lei n. 2.033, houve a separação da função policial da magistratura’. 
5 MEHMERI, Adilson. Inquérito Policial (Dinâmica). São Paulo: Saraiva, 1992. p. 04. 
6 MEHMERI, Adilson. Inquérito Policial (Dinâmica). São Paulo : Saraiva, 1992. p. 04: “O pretendido 
‘juízo de instrução’ limitaria a função policial, nos moldes do sistema policial inglês: a autoridade 
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Essa tese de exclusão do inquérito policial, bem como a instauração do 

juizado de instrução, ainda foi defendida quando da elaboração do Código de 

Processo Penal de 1941, porém foi rebatida com fortes críticas restando, finalmente, 

afastada do ordenamento jurídico brasileiro, mantendo-se, até hoje, o Inquérito 

Policial como sistema de investigação criminal. 7 

 

 

1.2 O INQUÉRITO POLICIAL E SUA CARACTERIZAÇÃO 

 

 

No Processo Penal Brasileiro, a ação penal tem início pelo Ministério 

Público ou pela vítima ou quem legalmente a represente. Porém, antes do início da 

ação penal, ou seja, do processo propriamente dito, pode, para ser utilizado como 

fundamento dessa ação haverem diligências anteriores, que, apesar de não se 

caracterizarem como processo, são procedimentos administrativos muitas vezes 

necessários para a realização de uma possível ação penal. 

Este procedimento administrativo é chamado de inquérito, e visa, conforme 

dito, fundamentar a formação da opinio delicti por parte do Ministério Público e da 

vítima ou seu representante legal.8 

O inquérito baseia-se nas atividades realizadas por autoridades 

administrativas9, em especial a Polícia Judiciária10, a fim de elucidarem um 

                                                                                                                                                         
policial teria missão meramente apuratória da materialidade e da autoria do fato criminoso, sem se 
imiscuir no âmbito inquisitorial de apuração das acusações. Essa parte propriamente apuratória das 
provas ficaria reservada ao juízo preliminar da demanda judicial.”. 
7 MEHMERI, Adilson. Inquérito Policial (Dinâmica). São Paulo : Saraiva, 1992. p. 04 
8 BINDER, Alberto M. Introdução ao Direito Processual Penal. Tradução: Fernando Zani. Rio de 
Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2003, p. 173: “Normalmente, existem cinco fases principais: a primeira, 
de investigação, preparação ou instrução, cujo principal objetivo é preparar a acusação ou o 
julgamento; a segunda é onde se critica ou analisa o resultado dessa investigação; uma terceira 
etapa, principal, é o julgamento propriamente dito; a quarta fase é onde se controla o resultado desse 
julgamento, a sentença, através de diferentes meios de impugnação ou recurso; e, finalmente, a 
quinta fase, onde se executa a sentença que tenha sido proferida. Estas são as etapas principais em 
que se divide qualquer processo penal.”. 
9 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas S.A., 2007, 
p. 89: “(...) os atos de investigação destinados à elucidação dos crimes não são exclusivos da polícia 
judiciária, ressalvando-se expressamente a atribuição concedida legalmente a outras autoridades 
administrativas.”. 
10 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas S.A., 2007, 
p. 87: “Instrumento da Administração, a Polícia é uma instituição de direito público, destinada a 
manter a paz pública e a segurança individual. Nos termos do ordenamento jurídico do país, cabe à 
Polícia as funções administrativas (ou de segurança), de caráter preventivo, em que deve garantir a 
ordem pública e impedir o cometimento de fatos que lesem ou ponham em perigo bens individuais ou 
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determinado fato delitivo, investigando, estudando e analisando os diversos fatos 

que envolvem o acontecimento de um delito, para, por fim, apresentar de forma 

embasada indícios de autoria e materialidade que servirão de base para a 

instauração de uma ação penal. 

A afirmação de que o inquérito policial é um procedimento administrativo 

está baseada na idéia da supremacia dos atos ali realizados. Sem embargos, a 

atividade investigatória, isto é, a atividade principal do inquérito policial possui 

característica procedimental, ou seja, não é identificado como ato jurisdicional. 

Porém, apesar desta classificação ter como base a supremacia dos atos praticados 

no inquérito policial, não se pode afirmar que todos os atos praticados nesta fase 

são exclusivamente administrativos. A exemplo disto pode-se afirmar as medidas 

cautelares como a prisão preventiva, ou até mesmo, uma decisão de quebra de 

sigilo telefônico, que somente podem surgir com decisão judicial fundamentada. 

Desta forma, não se pode afirmar que a natureza jurídica do inquérito 

policial é exclusivamente administrativa, uma vez que apresenta configurações 

complexas, pois, por alguns momentos pode caracterizar-se como atividade 

extrajudicial e, por outros, como atividade judicial, e, até, jurisdicional. O que se pode 

afirmar é a prevalência da natureza administrativa sobre as outras, tendo como base 

os atos prevalecentes no inquérito policial, ou seja, aqueles praticados por exclusiva 

atividade policial. Já os atos de natureza judicial, e até, jurisdicional, ocorrem quando 

da aplicação de medidas restritivas.11 

Tendo em vista caracterizar-se como procedimento administrativo 

meramente informativo, o inquérito policial não é considerado peça essencial para a 

instauração da ação penal. Porém, é muitas vezes necessário e indispensável para 

                                                                                                                                                         
coletivos e a função judiciária, de caráter repressivo, quando deve, após a prática de uma infração 
penal, recolher elementos para que se possa instauras a competente ação penal contra os autores do 
fato.”. 
11 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 40/41: “A natureza jurídica da investigação preliminar será dada pela 
análise de sua função, estrutura e órgão encarregado. A natureza jurídica da instrução preliminar é 
complexa, pois nela são praticados atos de distinta natureza (administrativos, judiciais e até 
jurisdicionais). Por isso, ao classificá-la, levaremos em consideração a natureza jurídica dos atos 
predominantes. Isso porque, mesmo num procedimento claramente administrativo como o inquérito 
policial, também podem ser praticados atos jurisdicionais, mediante a intervenção do juiz, como, por 
exemplo, ao adotar uma medida restritiva de direitos fundamentais, como a prisão preventiva. Feita a 
ressalva, analisemos as duas principais correntes sobre a natureza jurídica da investigação 
preliminar.” 
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a apuração da ocorrência de um delito, bem como, de sua autoria, em especial nos 

casos mais difíceis. 12 

O inquérito policial pode ser iniciado mediante requisição, isto é, ordem do 

Ministério Público, ou, mediante requerimento da vítima, neste caso a notitia 

criminis.13 Por fim, pode ainda ser iniciado mediante delatio criminis, que é o 

requerimento para instauração de inquérito policial feito por qualquer pessoa do 

povo. Neste último caso, não há obrigação à realização da denúncia. 

Não existe uma ordem formal prefixada para o desenvolvimento das 

atividades e diligências necessárias ao procedimento investigatório, porém, 

conforme se verifica do art. 6º do Código de Processo Penal, existem indicações 

legais de como se deve proceder no desenvolvimento desta fase preliminar. 

A inexistência de formalidades especificadas legalmente na fase 

investigatória baseia-se na inexistência de um caráter de essencialidade do inquérito 

policial, tratando-se de um procedimento administrativo com caráter autônomo. 

Assim, a autoridade responsável pelo desenvolvimento do inquérito policial pode 

                                                 
12 Código de Processo Penal, art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre 
que servir de base a uma ou outra. 
13 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas S.A., 2007, 
p. 97/98: “Pode o inquérito ser instaurado mediante requisição, que equivale a ‘ordem’, da autoridade 
judiciária ou do Ministério Público. Caso os juízes ou tribunais, em autos ou papéis que conhecerem, 
verificarem a ocorrência de ilícito penal que se apura mediante ação pública incondicionada, deve 
remeter ao Ministério Público as cópias e documentos necessários ao oferecimento da denúncia (art. 
40). Entretanto se não estiverem presentes esses elementos podem requisitar a instauração do 
inquérito para a apuração dos fatos. Também o Ministério Público, como consta expressamente da 
Constituição Federal, pode ‘requisitar diligências investigatórias a instauração do inquérito policial, 
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais’ (art. 129, VIII). [...]. Por vezes 
a instauração da ação penal depende de requisição do Ministro da Justiça. [...]. Havendo requisição a 
autoridade policial não pode negar-se à instauração do procedimento, sob pena de responder pelo 
crime de prevaricação se a omissão decorrer de interesse ou sentimento pessoal. Mas já se passou a 
defender a tese de que, frente ao art. 129, I da nova Carta Constitucional, a iniciativa cabe apenas ao 
Ministério Público ( Geraldo Batista de Siqueira e outros, Ação penal pública à luz da nova 
constituição. Titularidade, reflexos na atividade persecutória, RT 689/445-50). (...) O inquérito pode 
ser instaurado também mediante requerimento da vítima. O requerimento deve conter, sempre que 
possível, a narração do fato, a individualização do autor e a nomeação de testemunhas, mas a falta 
de um ou outro requisito não impede a instauração do procedimento. Apresentado tal requerimento, a 
autoridade deve despachá-lo, mandando autuá-lo com as instruções para as diligências que devem 
ser efetuadas por seus subalternos, servindo o requerimento de peça inicial do inquérito. Pode o 
pedido ser indeferido caso a autoridade pública entender que não haja justa causa para o inquérito, 
mas o despacho deve estar fundamentado. Desse indeferimento cabe recurso ao ‘chefe de polícia’ 
[...]. Não há, na hipótese, recurso judicial cabível ainda quando o indeferimento parta da autoridade 
judiciária, cabendo, eventualmente a correição parcial ou reclamação. Mais comum do que o 
requerimento escrito é a comunicação verbal da vítima à autoridade policial. Nessa hipótese cumpre 
à autoridade policial, ad cautelam, reduzir a termo a comunicação, com vistas a possível ocorrência 
dos delitos de comunicação falsa de crime (art. 340 Código Penal) ou denunciação caluniosa (art. 339 
do Código Penal).”. 
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seguir, dentro dos parâmetros legais gerais, todos os passos necessários para 

alcançar-se o objetivo principal do inquérito policial. 

Esta complexidade dos atos do inquérito policial, bem como sua autonomia, 

não quer dizer que a atividade investigativa está isenta de qualquer ato irregular. 

Pelo contrário, este instituto deve ser utilizado dentro dos parâmetros do Estado 

Democrático de Direito, que são assegurados pelas Constituições e suas normas, 

bem como, pelos princípios que norteiam o ordenamento jurídico. 

Não cabe aqui discorrer sobre as nulidades e vícios que podem ser 

encontrados no inquérito policial, porém, é necessário que fique devidamente claro a 

afirmação de que o instituto de investigação preliminar deve respeitar totalmente as 

garantias fundamentais do indivíduo, bem como, os princípios, em especial, que 

norteiam o direito processual penal. 

Muito se discute sobre a necessidade da implementação das garantias 

processuais no desenvolvimento do procedimento investigatório. Porém, a princípio, 

não é este o ponto essencial do desenvolvimento investigatório nos parâmetros do 

Estado Democrático de Direito, uma vez que, tratam-se de garantias processuais, e, 

como já afirmado, o inquérito policial é ainda um procedimento essencialmente, 

apesar de não exclusivamente, administrativo.14 

A verdadeira finalidade e função do inquérito policial, relacionando-o com as 

garantias do Estado Democrático de Direito é a atenção ao eficaz funcionamento da 

justiça, ou seja, a não essencialidade da busca de formas acusatórias ao indivíduo, 

senão, a procura de todas as formas, até mesmo as que beneficiem o possível autor 

do delito, para a caracterização efetiva do investigado e do fato criminoso. Ou nas 

palavras de Aury Lopes Júnior: 

 

[...] Em sentido amplo, a investigação serve ao processo nos dois casos: 
tanto quando se produz a acusação, como ainda quando a decisão é pelo 
não-processo (non procedere), pois, nesse último caso, não só evitará os 
elevados custos para o Estado, como também impedirá os graves efeitos 
nocivos que um processo infundado causa para o sujeito passivo. 
A investigação preliminar também é chamada a tender finalidades 
metajurídicas. Nesse sentido, apontamos para as conseqüências 

                                                 
14 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 44: “A investigação preliminar tem a característica de ser um 
procedimento prévio ao processo penal, e, por isso mesmo, de natureza pré-processual e com função 
preparatória do processo ou do não-processo. Ademais, em geral, os atos da instrução seguem o 
sistema inquisitório e revestem – predominantemente – a forma escrita e secreta, contrariando o 
sistema acusatório, a oralidade e a publicidade que deve predominar no processo penal. também 
devemos considerar o limitado alcance do contraditório e do direito de defesa.” 
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metajurídicas da decisão de acusar, principalmente quando se leva a cabo 
um processo com base em acusações que não podem ser provadas no 
curso do processo penal. Em sentido contrário, o fato de evitar que prospere 
uma imputação e a futura ação penal infundada evita a estigmatização 
social, reforça a confiança do povo na justiça e evita os elevados custos 
econômicos de colocar em funcionamento toda a estrutura estatal sem um 
suficiente fumus commissi delicti.15 

 

Assim, na intenção maior da aplicação da justiça com respeito aos 

princípios do Estado Democrático de Direito, pode-se afirmar que o inquérito policial, 

ou seja, a investigação preliminar deve possuir três fundamentos básicos, quais 

sejam: o garantista, que visa garantir os direitos individuais do cidadão frente ao 

estado que o investiga; a segurança institucional, ou seja, a garantia da sociedade 

frente aos atos criminosos, e; a instrumentalidade do processo, para que se possa 

ver instaurado um processo devidamente instruído e estudado, a fim de que se evite 

as acusações infundadas.16 

Por fim, resta destacar a função simbólica da investigação preliminar, que 

possui, em especial, duas: a) amenizar o mal-estar do cometimento de um delito, ou 

seja, a investigação preliminar serve como uma resposta àqueles que praticam o 

delito, mostrando, que as autoridades de poder estão atentas e prontas para punir 

os que cometem o delito, e; b) serve como um controle da própria atuação policial 

e/ou do Ministério Público na realização das investigações.17 

                                                 
15 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 47. 
16 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 50: “[...] podemos distinguir claramente duas linhas gerais que 
coincidem com o próprio fundamento do processo penal: instrumentalidade e garantismo. A primeira, 
[...], não está relacionada com a pena, mas com o futuro processo penal e por isso está considerada 
como de segundo grau. O garantismo busca evitar o custo para o sujeito passivo (e para o Estado) de 
um juízo desnecessário. 
Sem embargo, o momento e a natureza das atividades realizadas demonstram que, na instrução 
preliminar, a instrumentalidade garantista adquire contornos distintos e específicos. Das funções de 
averiguar e comprovar a notitia criminis, justificar o processo ou o não-processo, e proporcionar uma 
resposta imediata ao delito cometido, extraímos os três pilares básicos da investigação preliminar: 
busca do fato oculto, salvaguarda da sociedade e evitar acusações infundadas.” 
17 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 54/55: “A investigação preliminar também atende a uma função 
simbólica, poderíamos dizer até de natureza sociológica, ao contribuir para restabelecer a 
tranqüilidade social abalada pelo crime. Significa que, numa dimensão simbólica, contribui para 
amenizar o mal-estar causado pelo crime através da sensação de que os órgãos estatais atuarão, 
evitando a impunidade. Essa garantia, de que não existirá impunidade, manifesta-se também através 
da imediata atividade persecutória estatal. 
Essa dimensão simbólica é reforçada pelo caráter oficial da investigação, pois ampara os indivíduos 
frente às ações delitivas, máxima expressão das condutas anti-sociais, procurando sua justa punição. 
São imprescindíveis a intervenção e o controle estatal, pois, frente à natureza dos atos e a investigar, 
é necessária a adoção de determinadas medidas que só incumbe aos órgãos estatais praticar.” 
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Assim, o inquérito policial que nasce com a possibilidade da existência de 

um delito, vem, posteriormente, com o desenvolvimento da investigação a 

configurar-se como uma verossimilitude. Posteriormente, com a possibilidade de 

justificar o início da ação penal, transforma-se em uma probabilidade, que, por fim, 

com a sentença condenatória, tornar-se-á um juízo de certeza. 18 

Uma investigação preliminar pode desenvolver-se diferentemente, conforme 

seja o modelo aplicado ao sistema processual vigente. Com base em Alberto M. 

Binder, os sistemas processuais podem ser: 

 

Inquisitivos: “encarregam o ‘juiz de instrução’ da investigação ou andamento 
do sumário. Uma vez que este termine de reunir as provas envia o sumário 
ao promotor, para que seja requerido por ele a abertura do julgamento 
(acusação).” 
Mistos ou inquisitivos reformados: “também entregam a investigação ao juiz 
para que realize uma ‘instrução formal’ e depois, sobre a base deste 
sumário o promotor requeira a abertura de um julgamento oral e público.” 
Sistema Acusatório: “entregam a investigação preliminar ou instrução 
diretamente ao ‘promotor’, que se torna o encarregado de preparar a 
acusação que ele mesmo apresentará”.19 

 

Assim, o inquérito policial, é, portanto, de natureza inquisitia, e, esta natureza 

inquisitiva faz com que não haja uma ordem formal prefixada para o 

desenvolvimento das atividades e diligências necessárias ao procedimento 

investigatório, que, caracteriza-se por ser um procedimento para a verificação e 

busca de todos os detalhes para caracterizar o crime e o possível autor criminoso, 

não com a intenção de condená-lo ou transformá-lo em um criminoso, mas sim, na 

intenção de apurar todos os fatos que caracterizarem o delito e o seu possível autor 

para que se possa chegar o mais próximo da realidade, ainda que o alcance da 

verdade real seja impossível.20 

                                                 
18 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 46: “A investigação preliminar pode ser considerada como um inter, 
uma situação intermediária que serve de elo de ligação entre a notitia criminis e o processo penal. 
Valorativamente, possibilita, com a investigação, a transição entre a mera possibilidade (notícia-
crime) para uma situação de verossimilitude (imputação/indiciamento) e posterior probabilidade 
(indícios racionais), necessária para adoção de medidas cautelares e para receber a ação penal. 
Finalmente, na sentença, é alcançado um juízo de certeza (para condenação) ou mantido o grau 
anterior de probabilidade, que não autoriza um juízo condenatório. Essa situação escalonada é uma 
característica do processo penal, mais ainda porque não é necessariamente de trajetória fixa 
(progressiva), senão que pode ser regressiva.”. 
19 BINDER, Alberto M. Introdução ao Direito Processual Penal. Tradução: Fernando Zani. Rio de 
Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2003, p. 179. 
20 BINDER, Alberto M. Introdução ao Direito Processual Penal. Tradução: Fernando Zani. Rio de 
Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2003, p. 180: “Em princípio, esta fase preliminar ou preparatória do 
processo penal é uma fase de investigação. Esta é uma atividade eminentemente criativa; trata-se de 



 19

 

1.3 O VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL COM BASE NA 

DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA 

 

 

Observada as características do inquérito policial, importante destaque 

merece a discussão sobre o valor probatório deste instituto. Inicialmente importante 

referir-se à legislação brasileira, a qual no Código de Processo Penal em seu art. 

155, com a lei nº 11.690, de 2008 assim dispõe: 

 

Art. 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 

 

Esta lei que determinou nova redação ao caput do art. 155 do Código de 

Processo Penal surgiu como a chamada Reforma do Processo Penal. Na criação 

desta lei houve diversas discussões, em especial com relação ao termo presente na 

redação final: “exclusivamente”. Quando o projeto foi enviado, após votação na 

Câmara do Deputados, para a análise do Senado Federal, nessa casa foi 

apresentada emenda para retirar a palavra “exclusivamente”. Porém, apesar de tal 

medida ter sido aprovada no Senado Federal, quando retornou para votação na 

Câmara dos Deputados foi rejeitada sob o argumento de que: 

 

A supressão pretendida pelo Senado faria com que o órgão jurisdicional 
fosse impedido de considerar qualquer elemento informativo da fase de 
inquérito. Ora, por determinação constitucional, todas as decisões judiciais 
devem ser fundamentadas, de tal forma que o julgador só deve levar em 
consideração informações contidas em inquérito policial se o fizer de forma 
razoável. Deve, portanto, o magistrado explicitar os motivos que o levaram 
a utilizar o elemento informativo colhido no inquérito policial. Este, por sua 
vez, não segue mais o antigo paradigma de investigação inquisitória, 

                                                                                                                                                         
superar um estado de incerteza mediante a busca de todos os meios que possam trazer a informação 
que acabe com essa incerteza. Trata-se, pois, da atividade que encontra ou detecta os meios que 
servirão de prova. Na realidade da maioria de nossos sistemas, o que deveria ser uma atividade 
criativa tornou-se uma atividade de rotina. Em um simples acumulo mais ou menos mecânica de 
folhas de papel com registros. Este fenômeno de burocratização da investigação – fenômeno que 
prova muita impunidade – é uma conseqüência do processo escrito e da adoção, nesta fase do 
sistema inquisitivo, o qual leva, necessariamente, a uma formalização excessiva da investigação. 
Mesmo os sistemas denominados ‘julgamento oral’ que mantêm o modelo inquisitivo nesta fase, 
sofrem desse defeito e, inclusive, isto produz depois, uma distorção do próprio julgamento oral 
(distorção que se origina na incorporação da ‘prova’ do sumário simplesmente através de sua leitura 
ou, melhor dizendo, por sua simples menção)”. 
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havendo, atualmente, observância às garantias do acusado no que tange à 
ampla defesa, sendo, inclusive, assegurado o acesso do advogado aos 
autos do inquérito. 
Parece-me, então, razoável o texto aprovado pela Câmara. Este, ao 
impedir que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos 
informativos colhidos na investigação, tanto resguarda o princípio da 
motivação, insculpido no inciso IX do artigo 93 da Constituição, como 
também preserva o contraditório, uma vez que a fundamentação do juiz 
deverá ser formulada também com base em outros elementos. Tais 
elementos jamais poderão ser exclusivamente os colhidos quando do 
inquérito, consoante consagra a atual orientação jurisprudencial dominante. 
O que não é razoável é simplesmente dizer se que o contido no inquérito 
policial de nada vale para a formação da convicção do julgador. Por esse 
motivo, rejeito a Emenda nº 1 do Senado, mantendo, assim, o texto 
aprovado pela Câmara para o artigo 155 do Código de Processo 
Penal.21 

 

Assim, restou aprovado o texto final com a mantença do termo 

“exclusivamente”. Esta manutenção do termo nada mais fez do que dar 

prosseguimento à prática jurisprudencial e doutrinária que, majoritariamente, 

consagra a possibilidade de utilização do Inquérito Policial como base probatória 

relativa para a prolação da sentença. 

A doutrina clássica e mormente utilizada pelos juristas na fundamentação de suas 

decisões, na sua grande maioria, considera válida o relativo valor probatório do 

Inquérito Policial como fundamentação para uma sentença condenatória. Assim, 

para demonstrar a prática doutrinária, importante destacar a consideração de alguns 

doutrinadores a respeito do assunto. Destaca-se, inicialmente, o pensamento de 

Julio Fabbrini Mirabete, que assim dispõem: 

 

Como instrução provisória, de caráter inquisitivo, o inquérito policial tem 
valor informativo para a instauração da competente ação penal. Entretanto, 
nele se realizam certas provas periciais que, embora praticadas sem a 
participação do indiciado, contêm em si maior dose de veracidade, visto 
que nelas preponderam fatores de ordem técnica que, além de mais 
difíceis de serem deturpados, oferecem campo para uma apreciação 
objetiva e segura de suas conclusões. Nessas circunstâncias têm elas 
valor idêntico ao das provas colhidas em juízo. O conteúdo do inquérito, 
tendo por finalidade fornecer ao Ministério Público os elementos 
necessários para a propositura da ação penal, não poderá deixar de influir 
no espírito do juiz na formação de seu livre convencimento para o 
julgamento da causa, mesmo porque integra os autos do processo, 
podendo o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase extrajudicial. 
Como bem assinala Silvio Di Filippo, de acordo com o princípio do livre 
convencimento que informa o sistema processual penal, as circunstâncias 
indicadas nas informações da polícia podem constituir elementos válidos 
para a formação do convencimento do magistrado. Certamente, o inquérito 

                                                 
21 Relatório e Voto do Relator Deputado Flávio Dino, apresentado à Comissão de Constituição e 
Justiça, referente às emendas apresentadas pelo Senado Federal ao Projeto de Lei nº. 4.205 de 
2001. 
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serve para colheita de dados circunstanciais que podem ser comprovados 
ou corroborados pela prova judicial e de elemento subsidiário para reforçar 
o que for apurado em juízo. Não se pode, porém, fundamentar uma 
decisão condenatória apoiada exclusivamente no inquérito policial, o que 
contraria o princípio constitucional do contraditório. Essa conclusão ficou 
reforçada com as garantias processuais estabelecidas pela Constituição de 
1988, embora já presente na jurisprudência.22 

 

Tendo em vista que Julio Fabbrini Mirabete é um dos autores mais utilizados 

na defesa da utilização do valor probatório relativo do Inquérito Policial, cabe 

destacar ainda: 

 

O inquérito policial tem valor informativo para a instauração da competente 
ação penal, como instrução provisória, de caráter inquisitivo, que é. Não se 
pode, por isso, fundamentar uma decisão condenatória apoiada 
exclusivamente no inquérito policial, o que contrario o princípio 
constitucional do contraditório. Entretanto, como no inquérito se realizam 
certas provas periciais que, embora praticadas sem a participação do 
indiciado, contêm em si maior dose de veracidade, visto que nelas 
preponderam fatores de ordem técnica que permitem uma apreciação 
objetiva e segura de suas conclusões, têm valor idêntico às provas colhidas 
em juízo. Além disso os elementos do inquérito podem influir na formação 
do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando completam 
outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.23 

 

Além de Julio Fabbrini Mirabete destacam-se outros doutrinadores que, 

identificados pela grande utilização que têm como base de fundamentação de 

diversas decisões dos tribunais pátrios. Entre estes está Fernando Capez, que 

entende: 

 

O inquérito policial tem conteúdo informativo, tendo por finalidade fornecer 
ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os 
elementos necessários para a propositura da ação penal. No entanto, tem 
valor probatório, embora relativo, haja vista que os elementos de 
informação não são colhidos sob a égide do contraditório e da ampla 
defesa, nem tampouco na presença do juiz de direito. Assim, a confissão 
extrajudicial, por exemplo, terá validade como elemento de convicção do 
juiz apenas se confirmada por outros elementos colhidos durante a 
instrução processual. 24 

 

Interessante verificar as similitudes das argumentações apresentadas pelos 

dois autores em destaque. Tais argumentos demonstram a ausência de discussões 

profundas sobre o tema, e a mera continuidade repetitiva das considerações. 

                                                 
22 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 10 ed. São Paulo: Atlas S.A., 2000, p. 79. 
23 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas S.A., 2007, 
p. 91. 
24 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 74. 
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Destaca-se também entendimento de Jorge Henrique Schaefer Martins: 

 

Os elementos probatórios colhidos na fase policial, mormente os 
concernentes à prova oral (ouvida da vítima, indiciado e testemunhas), 
revestem-se de suma importância para o estudo da viabilidade da ação 
penal [...] 
Podem, no entanto, também servir para reforçar o convencimento a 
respeito do fato.25 

 

Flávio Meireles Medeiros manifesta-se no seguinte sentido: 

 

Das duas uma, ou vale ou não vale, confirmada ou não. Em nosso 
entender, essa prova vale, e pela seguinte razão: ela é contraditada, ela é 
judicializada. Embora a prova tenha sido colhida em fase anterior a 
instrução, os autos do inquérito passam a integrar os autos do processo. 
Portanto, para integrar o autos do processo, os autos policiais possuem 
pleno valor probante enquanto documento que são. O simples fato de 
estarem os autos inquisitivos no interior dos autos do processo já constitui 
circunstância bastante indicativa de que são submetidos ao contraditório. 
Os autos estão ali, as partes podem contradita-los. Aliás, quando o 
acusado no interrogatório nega o fato retratado no inquérito, está, assim, a 
contraditar o documento inquisitivo, emprestando-lhe validade como 
prova.26 

 

Acompanham este raciocínio da utilização do Inquérito Policial com valor 

probatório relativo, diversos outros doutrinadores como Irajá Pereira Messias27, 

Paulo Lucio Nogueira28 e Romeu de Almeida Salles Jr29. 

                                                 
25 MARTINS, Jorge Henrique Schaefer. Prova Criminal. Curitiba: Juruá, 1996, p. 115. 
26 MEDEIROS, Flávio Meireles. Do Inquérito Policial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1994, p. 
32. 
27 MESSIAS, Irajá Pereira. Da Prova Penal. 2 ed., Campinas: Bookseller, 2001, p. 218: [...] o 
inquérito policial tem a finalidade de documentar uma instrução provisória, colecionando todas as 
provas que puder coletar logo após o fato delituoso ou tão logo tenha conhecimento dele. Instrução 
provisória porque, com efeito, não existe ainda uma acusação formal contra o réu, mas apenas o 
indiciamento, que poderá redundar tanto na denuncia e na conseqüente ação penal, como no 
arquivamento, se os elementos não forem suficientes para a incriminação. De qualquer forma, se 
houver denúncia e se o inquérito lhe serviu de base, obrigatoriamente deverá a denúncia ser 
acompanhada do inquérito. Tem, pois, um caráter preparatório de ação penal, muito embora a 
denúncia não dependa da existência do inquérito policial, podendo vir a ser oferecida sem ele, 
excepcionalmente. 
Seu valor probatório é meramente informativo para s finalidades acima aludidas. Há, no entanto, no 
inquérito policial, algumas espécies de provas que seriam de difícil ou impossível repetição, que 
poderão ser utilizadas pelo seu poder de convencimento nas fases posteriores, embora na produção 
de tais provas não tenha havido concurso da parte. Em razão disso, essas provas somente são 
encontradas no inquérito policial. 
28 NOGUEIRA, Paulo Lucio. Curso Completo de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 28: 
[...] não se pode negar que o inquérito contém peças de real valor, como o auto de prisão em 
flagrante, os exames de locais, as perícias etc., que não se renovam em juízo, pois no inquérito 
predomina o princípio da imediatidade, que exige a realização de exames com urgência, sob pena de 
desaparecerem os vestígios. 
29 SALLES JR., Romeu de Almeida. Inquérito Policial. Curitiba: Juruá Editora, 1995, p. 64: Quando 
regularmente realizadas as diligências, o inquérito contém peças de grande valor probatório. 
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Com isso pode-se verificar que o posicionamento prevalecente é da 

relatividade probatória do Inquérito Policial. De fato, é este o posicionamento 

majoritário da doutrina. Seguindo esta linha doutrinária majoritária encontra-se o 

respaldo da grande maioria da jurisprudência pátria. A consideração do valor 

probatório apresentado pelo Inquérito Policial é aceita por grande parte da 

jurisprudência pátria, como se verifica das jurisprudências abaixo destacadas, 

retiradas dos Tribunais de Justiça dos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul e Paraná, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 

Com base no entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina pode-se destacar o julgado na Apelação criminal nº. 2008.033418-7. 

Relatora Dra. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28 de 

novembro de 2008: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – EMPREGO DE CHAVE 
FALSA E CONCURSO DE PESSOAS – (CP, ART. 155, §4º, III E IV) – 
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO 
EXTRAJUDICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE – DEPOIMENTO DOS 
POLICIAIS MILITARES CONDIZENTES COM A REALIDADE DOS AUTOS 
– PRETENSA CONFIGURAÇÃO DE FURTO DE USO – IMPOSSIBILIDADE 
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – INVIABILIDADE – RES 
FURTIVA APREENDIDA COM OS RÉU – POSSE TRANQUILA DA COISA 
– CONSUMAÇÃO VERIFICADA – QUALIFICADORAS MANTIDAS.    
I – Ocorrendo a confissão espontânea repleta de detalhes na fase de 
inquérito, mesmo que posteriormente retratada em juízo, quando 
corroborada pelas declarações das testemunhas e dos demais elementos 
que formam o suporte probatório dos autos, justificada está a imposição de 
um decreto condenatório. 
[...] 

 

Nessa primeira decisão verifica-se a forte consideração do valor probatório do 

Inquérito Policial, que chega a negar retratação do réu realizada em juízo, pois, sua 

confissão na esfera policial, segundo entendimento do magistrado, encontra-se 

respaldada pelos demais indícios probatórios presentes no processo. 

                                                                                                                                                         
Apontam-se, entre outras, os exames de corpo de delito, o auto de prisão em flagrante etc... É 
verdade que o inquérito é uma peça de informação. Não chega a ter a consistência do conjunto 
probatório obtido em Juízo, quando as garantias do agente ou autor do delito são maiores. Numa fase 
em que existe o contraditório, ou seja, acusação e defesa, as possibilidades de obtenção de provas 
são maiores. Não se pode, contudo, negar ao inquérito policial, o seu devido valor, como integrante 
de um conjunto de provas, cuja finalidade é formar a livre convicção do julgador, na busca da verdade 
real. Pode, por exemplo, o agente confessar perante a autoridade policial, a prática de um delito e as 
demais circunstâncias contidas no próprio inquérito confirmarem o cometimento da infração pelo 
indiciado. Ainda que negue o autor perante o Juízo a autoria do fato, não se pode afastar o valor 
probatório do inquérito. 



 24

Assim, nesta decisão verifica-se que o magistrado não valorou a retratação do 

réu realizada em juízo, e, além disto, utilizou a sua confissão extrajudicial como 

argumento probatório, somado a outros elementos, para a condenação. 

Ainda do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cabe destacar o 

julgado na Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2008.048210-3, Relator Des. Amaral e 

Silva, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14 de outubro de 2008: 

 

PROCESSUAL E PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – 
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 
CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS COMPARSAS – 
DEPOIMENTOS POLICIAIS – APREENSÃO DE EXPRESSIVA 
QUANTIDADE DE DROGA E DE APETRECHOS HABITUALMENTE 
EMPREGADOS NO TRÁFICO – PROVA SUFICIENTE – CONDENAÇÕES 
MANTIDAS – DOSIMETRIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO 
ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI DE DROGAS – NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – REINCIDÊNCIA, 
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE SOPESADAS – 
RECURSOS DESPROVIDOS. 
Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados a confissões 
extrajudiciais e judiciais dos comparsas, assim como a apreensão de 
expressiva quantidade de droga e de apetrechos empregados na 
mercancia, são elementos mais que suficientes à condenação pelo 
narcotráfico. 
[...] 

 

Nesta decisão, o Inquérito Policial é utilizado com valor relativo, ou seja, 

conforme já salientado anteriormente no destaque dos doutrinadores, o Inquérito 

Policial passa a servir como prova quando acompanhado de outros indícios 

presentes na fase judicial. 

Segue o mesmo entendimento o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, conforme verifica no julgado da Apelação Crime nº 70023875529, Relator 

Des. Gaspar Marques Batista, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19 de junho de 

2008: 

 
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO NA FASE 
INQUISITORIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. nulidade 
inexistente. inquérito policial. VALOR PROBATÓRIO. emprego de arma de 
fogo. apreensão desnecessária. majorante configurada.  
A) A inobservância do art. 226 do CPP não invalida o seguro 
reconhecimento do réu realizado na delegacia, mesmo através de 
fotografia, quando ratificado em juízo pela vítima.  
B) O conteúdo do inquérito, tendo por finalidade fornecer ao Ministério 
Público os elementos necessários para a propositura da ação penal, não 
poderá deixar de influir no espírito do juiz na formação de seu livre 
convencimento para o julgamento da causa. É parte integrante dos autos do 
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processo, podendo o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase 
extrajudicial. 
[...] 

 

Já aqui, é invocado o princípio do livre convencimento do juiz, fundamentado 

pela impossibilidade do juiz se manter alheio aos indícios nele presentes, podendo 

assim, influenciar o espírito do juiz na formação do seu livre convencimento, na sua 

utilização como elementos probatório corroborado por outras provas e elemento 

subsidiários. 

Segue outra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

em Apelação Criminal nº 70024953028, Relatora Dra. Des. Marlene Landvoigt, 

Oitava Câmara Criminal - Regime de Exceção, julgado em 29 de outubro de 2008: 

 

APELAÇÃO-CRIME. FURTO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
Confessa a ré na fase administrativa, revel em juízo, e incriminada pela 
vítima e por uma testemunha, impositiva a manutenção do decreto 
condenatório. Consabido que os informes colhidos no inquérito policial 
podem servir para firmar juízo condenatório quando amparados pelas 
provas produzidas na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da 
ampla defesa. 
[...] 

 

Seguindo a linha de pensamento das decisões já destacadas esta reafirma o 

entendimento da possibilidade de utilização do Inquérito Policial com valor probatório 

relativo, isto é, quando os elementos deste se conectam aos elementos, ou alguns 

destes, realizados na fase judicial. 

Destaca-se ainda algumas decisões do Tribunal do Estado do Paraná, para 

demonstrar a relativa igualdade no tratamento o valor probatório do Inquérito 

Policial. Assim, pode-se destacar a Apelação Criminal, Rel.: Des. Rogério 

Kanayama, 3ª C.Criminal, julgado em 12 de junho de 2008: 

 

PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 
11.343/06). NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA 
APENAS NAS PROVAS OBTIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. 
ALEGAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA RESPALDADA EM PROVAS 
OBTIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE 
EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. PEDIDO DE 
ABSOLVIÇÃO DESACOLHIDO. PARECER DA PROCURADORIA GERAL 
DE JUSTIÇA PELA APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CAUSA ESPECIAL DE 
DIMINUIÇÃO DO § 4°, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE DROGAS. 
INAPLICABILIDADE. "SITUAÇÕES RESIDUAIS". RÉU QUE SE DEDICA A 
ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I - "Não há 
condenação baseada exclusivamente nas provas produzidas no inquérito 
policial. A sentença condenatória foi devidamente fundamentada nas provas 
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pericial e testemunhal produzidas durante a instrução criminal, não obstante 
a existência de algumas divergências entre os depoimentos prestados, 
pelas mesmas testemunhas, na fase inquisitorial e processual, devidamente 
apreciadas pelo magistrado e tidas como insuficientes para ensejar a 
absolvição do Paciente" (STJ - HC nº 59.855 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - 
DJU de 07.02.08. p. 01). II - "Alegação de o réu ter sido condenado com 
base exclusiva em depoimento policial. 4. Nada existe nos autos que possa 
desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, 
confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a 
prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em 
juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar 
pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF - HC n° 77.565 - 2ª T. 
- Rel. Min. Néri da Silveira - DJU de 02.02.01). III - Não se aplica, no caso, o 
§4º, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, se evidenciado que o réu se dedicava a 
atividades criminosas. 

 

Na decisão supra citada pode-se verificar a similitude com que o tema é 

tratado também em outros estados, neste caso o Paraná. Apesar da indicação de 

que o Inquérito Policial não poderá ser utilizado como única base para a sentença, 

este, afirma a decisão, poderá servir como prova quando acompanhado de outros 

indícios presentes no Inquérito Policial. 

Destaca-se outra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos 

Embargos de Declaração nº. 418126-2/01, Rel.: Des. Celso Rotoli de Macedo, 4ª 

C.Criminal, julgado em 25 de setembro de 2008: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO 
EM PROVA EXCLUSIVAMENTE INDICIÁRIA - INOCORRÊNCIA - 
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE, CONJUGADOS, RESPEITAM O 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. A conjugação de elementos de convicção 
colhidos na fase de inquérito com outros colhidos sob o crivo do 
contraditório, permite construção intelectual que, calcada em válido 
raciocínio silogístico e na ponderação e valoração de indícios, não fere o 
devido processo legal (art. 5º, LV da CF/88). MAJORAÇÃO DA PENA - 
MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÕES ANTERIORES COM PENAS 
JÁ CUMPRIDAS E DECORRIDO O LAPSO TEMPORAL DE QUE TRATA O 
ART. 61, I, DO CP - CERTIDÃO COM O NOME DO RÉU 
ERRONEAMENTE GRAFADO (EZIQUEL x EZEQUIEL) - IRRELEVÂNCIA - 
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS A RESPEITO DA IDENTIDADE DA PESSOA 
CUJO NOME CONSTA DA CERTIDÃO. O fato de constar na certidão o 
nome do réu como sendo Ezequiel Correia dos Santos, quando na verdade 
ele se chama Eziquel Correia dos Santos, nada altera o julgado. Com efeito, 
os pais são os mesmos e não há qualquer dúvida a respeito de sua 
identidade. MAJORAÇÃO DA PENA - ALEGAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE 
OS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE 
- SENTENÇA QUE CONSIDERA PROCESSOS FINDOS E COM PENA JÁ 
CUMPRIDA COMO MAUS ANTECEDENTES - DECISÃO ACERTADA - 
ACÓRDÃO QUE, ACOLHENDO AS PONDERAÇÕES DO MAGISTRADO, 
MANTÉM A PENA CORPORAL - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - 
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX DA CF/88. 
Correta a consideração de processos findos e com pena já cumprida como 
circunstância que caracteriza maus antecedentes e determina a 
exasperação da pena base. Não padece do vício da ausência de 
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fundamentação o acórdão que, acolhendo as ponderações do magistrado a 
quo indica, de forma precisa, as razões pelas quais mantém a pena imposta 
ao réu. 

 

É afirmado nesta decisão que a conjugação dos elementos indiciários com os 

elementos de prova realizados na fase judicial não afeta o princípio do devido 

processo legal, garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil em 

seu art. 5º, LV, uma vez que esta conjugação é uma construção intelectual baseada 

em raciocínio silogístico. 

Aqui percebe-se mais uma afirmação da relatividade probatória do Inquérito 

Policial, o que vem sendo explicitado com a doutrina e jurisprudência apresentados 

do tribunais estaduais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Resta porém, 

buscar o entendimento dos tribunais superiores, neste caso o Superior Tribunal de 

Justiça e o Supremo Tribunal Federal. 

De fato, encontra-se respaldo deste entendimento também nas cortes 

superiores. Destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado 

no Habeas Corpus nº 100.528 – SC, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, Julgado em 10 de junho de 2008:  

 

HABEAS CORPUS . ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO COM 
BASE EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO 
POLICIAL. NÃO-OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-
APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSOS EM CURSO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
1. Havendo fundamentação idônea, pautada na análise das provas contidas 
nos autos, produzidas na fase do contraditório, em Juízo, não há falar em 
constrangimento ilegal por suposta condenação pautada somente nas 
provas produzidas no inquérito policial. 
2. Em crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a vítima, 
como ocorre no roubo, não há falar em aplicação do princípio da 
insignificância, não obstante o ínfimo valor da coisa subtraída. Precedentes 
do STJ e do STF. 
3. Processos em curso não podem ser considerados como maus 
antecedentes, por conta do princípio da presunção de inocência. 
4. Ordem parcialmente concedida para afastar o aumento da pena-base em 
razão dos maus antecedentes do paciente, restando a pena mantida em 5 
anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semi-aberto. 

 

Nessa decisão o Superior Tribunal de Justiça demonstra a possibilidade da 

utilização do Inquérito Policial como valor probatório relativo para a condenação, 

reforçando o juízo retirado das decisões anteriormente citadas. 
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Em outra decisão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº  

68.010 - MS, Relator: Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 27 de março 

de 2008: 

 

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSIDE-
RAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMO DESFAVORÁVEIS. 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FASE 
INQUISITORIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BA-SEADA 
EM ELEMENTOS DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENU-
ANTE. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS COLHIDOS EM 
JUÍZO E NÃO APENAS NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE 
INQUISITORIAL. POSSIBILIDADE. 
1. Circunstâncias judiciais que notoriamente extrapolam aquelas normais à 
espécie – já que a conduta do réu na prática do delito denotou especial 
reprovabilidade, sendo efetivamente danosas as conseqüências do crime, 
sem falar na existência de várias condenações, algumas, inclusive, 
transitadas em julgado em seu desfavor –, justificam a exasperação da 
pena-base um pouco acima do mínimo legal. 
2. Aplica-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea 
d, do Código Penal) quando a confissão extrajudicial efetivamente serviu 
para alicerçar a sentença condenatória, ainda que tenha havido retratação 
em juízo. Precedentes. 
3. É possível a utilização de declarações de testemunhas colhidas na fase 
do inquérito policial sem observância do contraditório, desde que verificado 
que a condenação se baseia, outrossim, em depoimentos de testemunhas 
colhidos em juízo, sob o crivo contraditório. Precedentes. 
4. Ordem parcialmente concedida para, reformando-se o acórdão ora 
atacado e a sentença condenatória, na parte relativa à dosimetria da pena, 
determinar que outra seja proferida, com o reconhecimento da atenuante da 
confissão espontânea, procedendo-se à diminuição que entender de direito. 

 

Esta decisão possui grande semelhança com a da Apelação criminal nº. 

2008.033418-7, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina já destacada, 

uma vez que também nega retratação do réu realizada em juízo, pois, sua confissão 

na esfera policial, segundo entendimento, encontra-se respaldado pelos demais 

indícios probatórios presentes no processo, neste caso, depoimentos de 

testemunhas colhidos em juízo. 

Por fim, cabe destacar ainda o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

que, conforme já afirmado respalda, os já destacados, conforme decisão no Habeas 

Corpus nº 82.622-9 São Paulo, Relator: Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, 

Julgado em 08 de abril de 2003: 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS DELAÇÃO. FEITA 
POR CO-RÉUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS NA 
FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. VALIDADE. 
– Validade da prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada 
por outros elementos colhidos na fase judicial. 
– HC indeferido 
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Esta decisão merece importante destaque frente às demais. Não só porque 

prolatada pela Suprema Corte Brasileira, mas também, porque não só afirma o valor 

probatório relativo do Inquérito Policial, ou seja, aquele que encontra valoração 

quando respaldado por provas judiciais. Mais do que isso, o Supremo Tribunal 

Federal nesta decisão afirma o valor probatório do Inquérito Policial, não apenas 

relativizado com elementos probatórios judiciais, mas sim o seu valor probatório 

desde que não contrariado por outros elementos. Com isso, não seria necessário 

nem a produção de provas na fase judicial, bastava a não produção de provas 

contrárias àquelas colhidas na fase inquisitorial. 

Cabe destacar, ainda no Supremo Tribunal Federal, o Habeas Corpus nº 

83.348-9 São Paulo, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, Primeira Turma, Julgado 

em 21 de outubro de 2003:  

 

1. Habeas corpus fundamentado em reexame de provas. Impossibilidade de 
análise profunda do contexto fático-probatório. 
2. Condenação baseada exclusivamente nas declarações colhidas em sede 
de inquérito policial. Inocorrência. Confirmação em juízo dos depoimentos 
prestados. 
3. Validade de indícios como meio de prova (CPP, art. 239). Análise conjunta 
de todas as provas produzidas. Não-conhecimento da ordem impetrada. 
Condenação mantida. 

 

Cabe, por fim, destacar mais uma decisão afirmando o valor relativo do 

inquérito policial, restando demonstrado o entendimento dos tribunais pátrios. Neste 

sentido, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 425.734-3 Minas Gerais, 

Relator: Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgado em 04 de outubro de 2005: 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO 
ART. 5º, INCISOS LIV E LV. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. SÚMULA STF Nº 279. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS 
TESTEMUNHOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL. 
1. A suporta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório 
e da ampla defesa passa, necessariamente, pelo prévio reexame de fatos e 
provas, tarefa que encontra óbice na Súmula STF nº 279. 
2. Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria 
infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV 
e LV do art. 5º da Constituição. 
3. Ao contrário do que alegado pelos ora agravantes, o conjunto probatório 
que ensejou a condenação dos recorrentes não vem embasado apenas nas 
declaração prestadas em sede policial, tendo suporte, também, em outras 
provas colhidas na fase judicial. Confirmação em juízo dos testemunhos 
prestados na fase inquisitorial. 
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4. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre 
convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam 
outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 
5. Agravo regimental improvido. 

 

Este posicionamento, da utilização do Inquérito Policial com valor probatório 

relativo, leva a entender que mesmo quando as provas apresentadas na fase judicial 

são insuficientes se corroboradas com o Inquérito Policial poderão ser consideradas, 

juntamente com este, como um todo probatório. 

Ocorre que, em alguns casos, como no Habeas Corpus nº. 82.622-9 São 

Paulo do Supremo Tribunal Federal, tal consideração acaba por dar maior valor 

probatório ao Inquérito Policial que à própria fase judicial, uma vez que se utiliza 

deste como um somatório à provas judiciais insuficientes para condenação, pois, se 

suficientes, não necessitariam do apoio probatório relativo do Inquérito Policial. 

Assim, com o elenco de tais decisões conclui-se que a linha majoritária e clássica do 

sistema jurídico considera a possibilidade do Inquérito Policial com valor probatório 

relativo. 

Cabe, por fim, salientar que este posicionamento não é unanimidade, o que 

se comprova, inclusive pela discussão gerada quando da criação da lei nº 11.690, de 

2008 que reformou parcialmente o processo penal brasileiro. Para alguns 

doutrinadores e juristas, dentre os quais encontram-se os estudiosos mais modernos 

do sistema jurídico penal brasileiro, o Inquérito Policial possui valor para a 

apresentação da denúncia, e não para base probatória, mesmo que amparado por 

alguns indícios apresentados na fase judicial, de uma sentença condenatória. 

Com esta análise pode-se compreender que no sistema jurídico nacional, 

neste caso especial com relação à valoração probatória do Inquérito Policial, 

encontra-se um círculo vicioso no qual parte da doutrina clássica é utilizada como 

base para a mantença das sentenças que, em muitos casos, utilizam 

argumentações e fundamentos base sem adentrar na discussão de institutos 

questionados por estudiosos e doutrinadores modernos. 

Este círculo vicioso nada tem para acrescentar no desenvolvimento do 

sistema jurídico, na realidade, pode, pelo contrário, ser utilizado como forma de 

controle, a fim de evitar discussões aprofundadas. 
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A lei, conforme já explicitado, ao invés de trazer inovações, buscando o real 

aprofundamento da questão, na verdade, deu continuidade a um sistema clássico, 

modificando-se para condizer com a prática doutrinária e jurisprudencial. 

Nos capítulos que seguirão, buscar-se-á aprofundar esta questão, estudando, 

analisando e trazendo a tona os diversos pontos de vista da valoração probatória do 

Inquérito Policial na sentença, para, por fim, concluir pela mantença ou não desta 

prática já tão disseminada no sistema jurídico nacional. 
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2 O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E A VALORAÇÃO DOS 

ELEMENTOS INFORMATIVOS 

 

 

Tendo em vista, a fase atual do Inquérito Policial e a sua valoração, por 

parte dos Tribunais e da doutrina, conforme demonstrado no capítulo anterior, 

caberá, neste capítulo, adentrar aos conceitos de argumentos que são utilizadas de 

justificativa para a valoração relativa do Inquérito Policial. 

Para o melhor desenvolvimento deste estudo, este capítulo será dividido em 

dois argumentos essenciais para a compreensão do tema, uma vez que, está 

presentes na grande maioria das decisões, que são: o princípio da verdade real e o 

princípio do livre convencimento motivado. 

Assim, visando melhor explicitar o tema, no desenvolvimento deste capítulo, 

buscou-se apresentar, resumidamente, três correntes básicas da discussão sobre 

esses dois pontos assinalados, que restaram aqui divididas como:: a corrente 

clássica; a corrente garantista; e a corrente abolicionista. 

Com base nelas, iniciou-se a explanação sobre o princípio da verdade real, 

e, adotando como ponto de partida a corrente garantista, que representa, atualmente 

a doutrina mais moderna, passou-se a demonstrar o que se deve buscar no 

processo penal, e, sequencialmente o que se entende por princípio do livre 

convencimento.. 

Logo, busca-se explicar que a verdade jamais será identificada em um fato 

passado, qual seja o crime, e o processo penal, não será nunca capaz de identificá-

la até porque trabalha com base no passado, em procedimentos que devem ser 

realizados no presente com a possibilidade de punição futura. 

Além disso, demonstrar-se-á que, não basta, por parte do juiz, a simples 

motivação da decisão com base no discurso apresentado por uma das partes, ou 

com base exclusiva em sua crença e conceito, e aqui se encontra a limitação a esta 

liberdade que, por sua vez, encontra-se implícito no princípio do livre convencimento 

motivado. Tal limite encontra-se amparado nas provas que são apresentados ao 

processo. Assim, o juiz, não só deve ater-se aos discursos apresentados, mas 

realizar a conexão entre estes e as provas presentes no processo. 
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Portanto, neste capítulo, busca-se demonstrar a verdadeira face da verdade 

real, demonstrando suas características e acepções dentro do processo penal e a 

atuação livre, mas não ilimitada do magistrado na análise do caso em concreto. 

 

 

2.1 A IDÉIA DE VERDADE REAL 

 

 

Existem, em síntese, três linhas de pensamento com relação à prova no 

processo penal: a primeira linha de pensamento, defendida pela corrente clássica, 

entende a possibilidade de identificar a verdade real no curso do processo; a 

segunda linha, corrente garantista, defendida por autores como Luigi Ferrajoli e Aury 

Lopes Jr., entende que o processo é uma situação em que se narra e desenvolvem-

se os fatos e cada prova é tomada como fragmento da história; e, por fim, a corrente 

abolicionista que defende a desconsideração total das provas e do processo. 

Neste capítulo falar-se-á destas três possibilidades apresentadas, 

demonstrando a que melhor enquadra-se no sistema jurídico nacional, levando-se 

em consideração os princípios gerais do direito, os princípios constitucionais da 

República Federativa do Brasil, as garantias constitucionais e os princípios 

processuais penais do sistema jurídico nacional. 

Inicialmente será abordada a corrente clássica, ou seja, aquela que defende a 

possibilidade de identificar a verdade no curso do processo. Esta corrente defendida 

pela grande maioria dos doutrinadores clássicos do sistema jurídico nacional 

defende basicamente que a verdade poderá sempre ser alcançado por meio do 

processo penal.30 

Na realidade este não é um sistema jurídico puro; surgiu da junção de dois 

outros sistemas, quais sejam: o sistema da prova legal31 e o sistema da certeza 

moral32. Neste viés, com a idéia da alcançabilidade da verdade real, esta corrente, 

                                                 
30 MARTINS, Jorge Henrique Schaefer. Prova Criminal. Curitiba: Juruá, 1996. p. 108. 
31 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 249: “A lei 
impõe ao juiz o rigoroso acatamento a regras preestabelecidas, as quais atribuem, de antemão, o 
valor de cada prova, não deixando para o julgador qualquer margem de discricionariedade para 
emprestar-lhe maior ou menos importância. Não existe convicção pessoal do magistrado na 
valoração do contexto probatório, mas obediência estrita ao sistema de pesos e valores imposto pela 
lei.” 
32 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 249: “A lei 
concede ao juiz ilimitada liberdade para decidir como quiser, não fixando qualquer regra de valoração 
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fortemente influenciada por um sistema inquisitorial, acaba por admitir que o juiz 

poderá, como agente inquisitor, buscar provas, ainda que limitado por regras pré-

estabelecidas, podendo, portanto, agir livremente, conforme entenda necessário, na 

aceitação ou não de provas, como por exemplo, presumida a veracidade das 

afirmações realizadas na fase do Inquérito Policial, inclusive requisitando a produção 

de determinados meios de provas. 

Apesar da corrente clássica ser majoritária no sistema jurídico nacional, 

atualmente muitos autores têm se colocado contrários a idéia de possibilidade do 

alcance da verdade por meio do processo. Esta nova acepção de cunho garantista é 

a segunda linha, citada anteriormente, que entende que a verdade jamais será 

identificada em um fato passado, qual seja o crime; e o processo penal, nunca será 

capaz de identificá-la, até porque trabalha com base no passado, em procedimentos 

que devem ser realizados no presente com uma possibilidade de punição futura.33 

Com as garantias fundamentais trazidas pela Constituição da República 

Federativa do Brasil, os procedimentos jurídicos institucionais passaram a ter um 

novo enfoque. Este, do ponto de vista constitucional, passou não mais a ser visto 

apenas como uma garantia do Estado frente ao indivíduo, mas, uma garantia do 

indivíduo frente ao Estado. O Processo Penal não poderia ficar de fora deste novo 

enfoque, logo, acompanhando a transformação trazida pela Constituição, passou a 

não mais tutelar o processo penal exclusivamente do ponto de vista do poder 

punitivo do Estado, mas também, e em especial, do ponto de vista da tutela da 

liberdade jurídica do indivíduo.34 Assim, passou-se a exigir a conciliação entre a 

segurança jurídica, social, e as garantias fundamentais que devem, como a 

segurança, serem garantidos e defendidos pelo Estado, enquanto defensor dos 

interesses sociais. 

                                                                                                                                                         
das provas. Sua convicção íntima formada não importa por quais critérios, é o que basta, não 
havendo critérios balizadores para o julgamento. Esse sistema vigora entre nós, como exceção, das 
decisões proferidas pelo júri popular, nas quais o jurado profere seu voto, sem necessidade de 
fundamentação.” 
33 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. 1, 3. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 528: “Existe uma insuperável incompatibilidade entre verdade e 
o paradoxo temporal ínsito ao ritual judiciário, em que um juiz, no presente, julga um fato do passado, 
gerando efeitos para o futuro. O crime sempre é passado, logo, história, fantasia, imaginação. 
Depende, acima de tudo, da memória. Logo, existe um obstáculo temporal insuperável para a tal 
verdade: o fato de o crime ser sempre passado e depender a presentificação dos signos do passado, 
da memória, da fantasia e da imaginação.”. 
34 CORRÊA, Cristiane da Rocha. O princípio do contraditório e as provas irrepetíveis no inquérito 
policial. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: RT, v. 14, 2006, n. 60, pp. 223-253, 
maio/ jun. 2006. 
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Tendo em vista que a idéia da possibilidade de alcançar a verdade real diante 

de um procedimento pré-estabelecido, fez com que fossem aceites todos os tipos de 

atos para o alcance da verdade, atualmente, a verdade que se busca não é mais a 

verdade real, ou absoluta, que se refere diretamente a um sistema inquisitorial. 

Conforme dispõe Aury Lopes Jr., em sua obra: “Sistemas de Investigação Preliminar 

no Processo Penal”, Rio de Janeiro, Lumen Júris, 4ª ed.,  2006, p. 220: 

 

O ponto-chave é negar a ‘verdade’ como possibilidade ou, mais importante 
ainda, como função do processo (até para fugir da armadilha do sistema 
inquisitório, fundado na busca da verdade). É uma ingenuidade que reflete 
a crença na onipotência do conhecimento jurídico moderno. A equação, até 
então , é (era): razão moderna + juiz + rito judiciário = mito da verdade. E o 
mito fundador da sentença e até do processo (inquisitório) é a verdade. Daí 
porque, desvelar é preciso, inclusive para ,liberto da verdade, caminhar em 
direção ao processo penal acusatório e democrático. 
 

Assim, esta corrente defende o abando da noção de verdade, aceitando a 

impossibilidade do juiz identificar a verdade, deixando de ser considerado a luz de 

todas as dúvidas como se um ser supremo fosse, passando a identificar a sentença 

como um ato de probabilidade, de crença ou de sentimento.35 

Na realidade a discussão da verdade no processo penal, dentro desta teoria, 

divide-se em dois grandes debates. O primeiro travado entre a verdade material36 e 

a verdade processual37, que seriam: aquela obtida de qualquer meio e forma de 

realização de prova, baseada em um fato histórico, com a ação inquisitorial do juiz 

que, assim agindo, poderia produzir provas; e aquela que prega o respeito as regras 

impostas na produção de provas, baseada em um modelo formalista, que, desta 

forma, consideraria como válidas apenas as provas produzidas de acordo com 

determinadas regras pré-estabelecidas, relativas aos fatos e circunstâncias 

penalmente relevantes. 

                                                 
35 Entre os doutrinadores garantistas encontram-se aqueles que defendem que a sentença seria uma 
noção de probabilidade, como Luigi Ferrajoli, Diritto e Ragione – Teoria del Garantismo Penale, III 
Edizione, Editori Laterza, 1996; outros dizem ser a sentença ato de crença, fé, como Aury Lopes Jr., 
Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Júris. 4. ed.,  2006. 
36 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. 1, 3. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 522: “[…] a verdade sobstancial, ao ser perseguida fora das 
regras e controles e, sobretudo, de uma extada predeterminação empírica das hipóteses de 
indagação, degenera o juízo de valor, amplamente arbitrário de fato, assim como o cognoscitivismo 
ético sobre o qual se embasa o substancialismo penal, e resultainevitavelmente solidário com uma 
concepção autoritária e irracionalista do processo penal. 
37 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. 1, 3. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 522: “Trata-se de uma verdade perseguida pelo modelo 
formalista como fundamento de uma condenação e que só pode ser alcançada mediante o respeito 
das regras precisas e relativas aos fatos e circunstâncias considerados como penalmente relevantes.” 
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Ocorre que, quando é imputada ao réu determinada pena, baseando-se na 

ocorrência de um fato criminoso passado, na realidade, o juiz está agindo como um 

historiador, uma vez que analisou um fato passado e, baseado nas formalidades 

prescritas em lei, aplicou ao réu uma pena. 

Assim, tendo em vista que o crime é um fato passado, uma proposição 

jurídica será processualmente ou formalmente verdadeira se estiver de acordo com 

a verdade factual e jurídica, ou seja: a primeira referindo-se a ocorrência de um fato 

passado, enquanto a segunda refere-se a, ser este fato passado, tipificado como 

crime.38 

Já o segundo debate em torno da discussão da verdade no processo penal 

refere-se a desconsideração da verdade, tratando como um debate inócuo aquele 

entre a verdade material e verdade processual. Na realidade este debate busca 

solucionar a questão tratando o ato processual penal não como a base da busca da 

verdade real, senão um ato de certeza jurídica ou de fé, crença jurídica.39 

Nos termos em que Carnelutti já afirmava, a discussão entre verdade formal e 

material é uma discussão no mínimo inútil, visto que a idéia correta é desconsiderar 

por completo a noção de verdade para a aplicação da noção de certeza jurídica. O 

autor baseia sua teoria na afirmação de que a verdade está no todo e a humanidade 

irrenunciável do juiz, impede que este possa analisar o todo, e somente a partir do 

todo é possível o entendimento do que é ou o que não é verdade.40 

                                                 
38 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione – Teoria del Garantismo Penale. III Edizione. Bari: Editori 
Laterza, 1996 p. 21: “(...) <<Tizio ha colpevomente comesso il tale fatto denotato dalla legge come 
reato>> otteniamo, per sostituzione, le due seguenti equivalenze: a)<<la proposiione ‘Tizio ha 
colpevomente comesso il tale fatto’ è vera se e solo se Tizio ha colpevomente comesso il tale fatto>>, 
e b) <<la proposizione ‘il tale fatto denotato dalla legge come reato’ è vera se e solo se il tale fatto è 
denotato dalla legge come reato>>. Queste due equivalenze definiscono, rispetivamente, la verità 
fattuale e la verità giuridica, di cui valgono a chiarire i diversi riferimenti semantici che nel primo caso 
sono i fatti accaduti nella realtà, e nel secondo sono le norme che ne parlano. Una proposizione 
giurisdizionale si dirà quindi (processualmente o formalmente) vera se e solo se è vera sia 
fattualmente che giuridicamente nel senso così definito”. Tradução Livre: <<Tizio culpavelmente 
cometeu determinado fato prescrito na lei como delito>> obtemos, por substituição, as duas seguintes 
equivalências: a)<<a proposição ‘Tizio culpavelmente comete determinado fato’ é verdadeira se e 
somente se Tizio tenha culpavelmente cometido determinado fato>>, e b) <<a proposição ‘o 
determinado fato é prescrito na lei como crime’ é verdadeira se e somente se o determinado fato é 
prescrito na lei como crime>>. Estas duas equivalências definem, respectivamente, a verdade factual 
e a verdade jurídica, das quais valem a clarificar os diversos referimentos semânticos que no primeiro 
caso são os fatos ocorridos na realidade, e no segundo são as normas existentes. Uma proposição 
jurisdicional se dirá, portanto (processual ou formalmente) verdadeira se e somente se é verdadeira 
seja factualmente que juridicamente no sentido assim definido.” 
39 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed., Rio de 
Janeiro: Lumen Júris. 2006, 404p. 
40 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao verdade, dúvida e certeza, de Francesco 
Carnelutti, para os operadores do direito. in Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 4, 2004, 
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Ocorre que, tendo em vista que a afirmação de Carnelutti data de 1925, 

atualmente, com o avanço das ciências a própria certeza vem sendo discutida.41 De 

fato, a análise de um crime, que como dito, é um fato passado, histórico, tem seu 

prazo de validade, ou seja, como na história científica, pode a qualquer momento ser 

confrontado, descreditado; assim, verifica-se, desde logo a possível ocorrência de 

grave prejuízo quando da utilização da mesma lógica no processo penal.42 

Com base nesta idéia da análise do fato histórico, verifica-se que a utilização 

da verdade ou de certeza encontra um grave problema epistemológico, uma vez 

que, jamais se pode ter certeza de um fato ocorrido no passado.43 

Na realidade, o que ocorre no rito processual penal é uma verdadeira 

dialética, em que as partes mostram os seus diversos pontos de vista, e o juiz, na 

análise que lhe é cabível, limitado aos argumentos e provas trazidos legalmente, 

escolhe um dos pontos de vista para apoiar sua decisão. Ora, este posicionamento 

do juiz é, na realidade, um ato de crença, de fé, visto que, utilizando-se dos 

                                                                                                                                                         
p. 77-94: p. 87: “A vulnerabilidade decorre da limitação que sofre a ‘ciência humana’, a qual não dá 
conta da verdade. Mesmo assim, confirma CARNELUTTI que: ‘Ainda que os homens não possam 
julgar, devem condenar; e este é o momento crítico do processo’, em razão da dúvida jamais 
abandonar o julgador, em face da impossibilidade do conhecimento todo. Vai daí a conclusão 
acertada de bastar uma dúvida microscópica para fundar, no juiz, ‘a sua dificuldade e o seu 
tormento’.”. 
41 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol.1, 3. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 526: “Então propõe CARNELUTTI o abandono da noção de 
verdade e sua substituição por certeza (jurídica). Mas isso resulta numa mera substituição por outra 
categoria igualmente excessiva: certeza. Com o atual nível de evolução da ciência, especialmente da 
física quântica, operou-se o ‘fim das certezas’, como definiu PRIGOGINE. É chegado o momento de o 
direito reconhecer que a incerteza está tão arraigada nas diferentes dimensões da vida [...] que a 
discussão superou há muito o nível da ‘certeza’ para situar-se na ‘probabilidade’, com forte tendência 
de rumar para a ‘possibilidade’, ou ainda, ‘propensões’. Contudo, não é nesse campo que opera o 
processo penal.” 
42 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed., Rio de 
Janeiro: Lumen Júris. 2006, p. 211: “Isso é grave, principalmente quando em prejuízo do imputado. 
Se na ciência toda teoria tem prazo de validade, sendo verdadeira apenas até que outra demonstre 
sua falsidade, no Direito o fenômeno é diverso, e os prejuízos, irreparáveis. Daí a importância de um 
sistema de garantias que diminua ao máximo o risco de uma sentença injusta, bem como possibilite 
um eficaz sistema de controle recursal. 
Como explica FERRAJOLI a verdade processual não pretende ser a verdade. Não é obtida mediante 
indagações inquisitivas alheias ao objeto processual, mas sim condicionada em si mesma pelo 
respeito aos procedimentos e garantias da defesa. A verdade formal é mais controlada quanto ao 
método de aquisição e mais reduzida quanto ao conteúdo informativo que qualquer hipotética 
verdade substancial.” 
43 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol.1, 3 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 528. 
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argumentos trazidos, escolhe aqueles que considera como verídicos e constrói o seu 

próprio ponto de vista da ‘história’ que é apresentada.44 

De fato, pode ocorrer que esta construção da crença do juiz, em alguns casos 

coincida com a própria verdade, e isso não é um problema, vez que a verdade não é 

negada, o que na realidade se busca é tratá-la, não como estruturante do próprio 

processo penal, mas sim como contingencial, como afirma Aury Lopes Júnior: 

 

Dessa forma, não se nega a verdade, mas tampouco a idolatramos 
(evitando assim incidir no erro de dar ao processo a missão de revelar a 
verdade na sentença o que conduziria a matriz inquisitorial). A verdade 
assim é contingencial e a legitimação da decisão se dá através da 
estrita observância das regras do devido processo. São essas regras 
que, estruturando o ritual judiciário, devem proteger do decisionismo 
e também do outro extremo, onde se situa o processo inquisitório e 
sua verdade real.45 

 

Por fim, cabe destaca-se a terceira linha de pensamento, apoiada pela 

corrente abolicionista que defende a desconsideração total das provas e do 

processo como meio de alcance da verdade. Esta corrente, tem como um de seus 

precursores na América Latina Eugenio Raúl Zaffaroni. 

A argumentação básica desta corrente é a desconsideração do sistema penal 

atual para que seja substituído por outras formas de resolução de conflitos, o que 

leva, desta forma a desconsideração da possibilidade do alcance da verdade, bem 

como ao descrédito de todo o sistema processual penal.46 

Com a análise destas três correntes, verifica-se que: entre os extremos de 

idolatria da verdade real (corrente clássica) e o de desconsideração total do próprio 

direito penal (corrente abolicionista), encontra-se a teoria garantista que se 

apresenta como uma nova visão, mais democrática e humanitária, e que já vem 

                                                 
44 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol.1, 3 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 530: “Então, se não se pode afirmar que a sentença seja 
sempre reveladora da ‘verdade’, ela é o quê? 
Um ato de crença, de fé. Se isso coincidir com a ‘verdade’, muito bem. Importa é considerar que a 
‘verdade’ é contingencial e não fundante. O juiz, na sentença, constrói a ‘sua’ história do delito, 
elegendo os significados que lhe parecem válidos, dando uma demonstração inequívoca de crença 
de fé. O resultado final nem sempre é (e não precisa ser) a ‘verdade’, mas sim o resultado do 
seu convencimento.”. 
45 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol.1, 3 ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 532. 
46 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. Sistemas penales y derechos humanos en América Latina. 
Buenos Aires: Depalma, 1984. p. 97: “[...] o abolicionismo aqui referido não é este e, sim, o 
abolicionismo radical do sistema penal, ou seja, sua radical substituição por outras instâncias de 
solução dos conflitos, que surge nas duas últimas décadas como resultado da crítica sociológica ao 
sistema penal.” 
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sendo defendida e discutida por muito tempo, destacando-se autores como: 

Francesco Carnelutti, Luigi Ferrajoli, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Aury 

Lopes Jr., entre outros. 

O garantismo penal defende a idéia de restringir o máximo possível a 

discricionariedade do juiz, a fim de que, este esteja cada vez mais limitado às 

formalidades do sistema acusatório, ou seja, ao respeito às regras do due processo f 

law, respeitando os rigores na produção de provas, ou seja, limitar ao máximo a 

discricionariedade no processo.47 

Desta forma, basicamente, a teoria garantista visa assegurar ao indivíduo 

suas garantias fundamentais, e no caso do sistema jurídico nacional, garantias 

estabelecidas na própria Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, não 

basta para o garantismo a idéia de prevenção e garantia de segurança e punição, 

mas, além disso, deve-se buscar assegurar ao indivíduo suas garantias, já 

constitucionalmente adquiridas, frente ao poder punitivo do Estado.48  

Pode-se verificar que, atualmente, a teoria garantista, em especial o 

garantismo penal, reforça as interpretações constitucionais e, por assim dizer, 

avigora as garantias fundamentais, bem como os princípios constitucionais, em 

especial, no que diz respeito ao garantismo penal, os princípios constitucionais 

penais e processuais penais. 
                                                 
47 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione – Teoria del Garantismo Penale. III Edizione, Bari: Editori 
Laterza, 1996 p. 37: “[...] Il compito principale dell’epistemologia penale garantista è quello di 
elucidare le condizioni che consentono di restringere il più possibile questi margini e quindi di fondare 
il giudizio (su decisioni) sulla verità processuale anziché (su decisioni) su valori di altro tipo.” 
Tradução Livre: “O trabalho principal da epistemologia penal garantista é aquele de elucidar as 
condições que possibilitam restringir o máximo possível estas margens e, portanto, de basear o juízo 
(em decisões) sobre a verdade processual ao invés de (em decisões) sobre valores de outro tipo”. 
48 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione – Teoria del Garantismo Penale. III Edizione, Bari: Editori 
Laterza, 1996 p. 43: “Per giustificare le decizione che concludono um giudizio penale non basta – se 
si aderisce a un’opzione garantista – che esse abbiano <<successo>> o genericamente 
<<soddisfino>> le funzione di prevenzione e di sicurezza che pure sono proprie del diritto penale. Nè 
basta che esse riscuotano il consenso della comunità: neanche una larghissima maggioranza, 
neanche la totalità dei consensi possono giustificare che si accetti come presupposto di una decisione 
penale una tesi non provata o non provabile. Non si può sacrificare la libertà de un uomo di cui non 
sia stata verificata la responsabilità nè all’interesse nè alla volontà di tutti. È questo, come si vedrà, un 
postulato politico fondamentale del liberalismo penale che esclude sia la giustificazione meramente 
strumentalistica o utilitaria, sia quella consensualistica o democratica delle decisioni punitive.” 
Tradução Livre: “Para justificar as decisões que concluem um juízo penal não basta – se si adere a 
uma opção garantista – que esses tenham <<sucesso>> ou genericamente <<satisfaçam>> as 
funções de prevenção e de segurança que são próprias do direito penal. Nem basta que escutem o 
consenso da comunidade: nem uma larga maioria, nem a totalidade dos consenso podem justificar 
que se aceite como pressuposto de uma decisão penal uma tese não provada ou não provável. Não 
se pode sacrificar a liberdade de um homem, o qual não está verificada a responsabilidade, nem pelo 
interesse nem pela vontade de todos. É este, como se verá, um postulado político fundamental do 
liberalismo penal que exclui seja a justificação meramente instrumental ou utilitária, seja aquela 
consensual ou democrática, das decisões punitivas.” 
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Atualmente, conforme já afirmado, o sistema jurídico nacional tem adotado a 

teoria clássica, buscando a verdade absoluta, utilizando-se, inclusive, da alegação 

do valor probatório relativo do Inquérito Policial na busca incessante desta festejada 

verdade. Essa busca, em especial, na valoração probatória do Inquérito Policial, é 

feita baseada também no princípio do livre convencimento motivado. Ocorre que, 

apesar de sempre argüido, dificilmente apresenta-se uma discussão material do seu 

respectivo conteúdo. Cabível, então, a apresentação de um sub-capítulo, no qual se 

procurará demonstrar uma basal tradução, e a real aplicabilidade do princípio do 

livre convencimento. 
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2.2 O “LIVRE” CONVENCIMENTO (DESDE QUE) MOTIVADO 

 

 

O processo penal, conforme já afirmado, é um processo dialético e, tendo em 

vista, conforme se depreende do capítulo anterior, que não é possível o alcance da 

verdade real, pode-se afirmar que: a conclusão da existência de um determinado 

fato não é demonstrável logicamente, mas, somente aceitável argumentativamente 

em preferência a outros argumentos.49 

Partindo desse ponto, pode-se passar a análise do princípio do livre 

convencimento do juiz. Este princípio nasce da junção da afirmativa anterior, com 

dois outros princípios, quais sejam: o princípio da retributividade e o princípio da 

estrita legalidade. O princípio da retributividade caracteriza a pena como uma 

resposta, retribuição a prática de determinado fato. Já o princípio da estrita 

legalidade afirma que a pena é aplicável apenas aquele fato descrito pela lei como 

crime. Logo, na soma destes dois princípios tem-se que: a pena é uma resposta, 

uma retribuição à prática de determinado fato que, por sua vez, está descrito na lei 

como crime.50  

                                                 
49 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione – Teoria del Garantismo Penale. III Edizione. Bari: Editori 
Laterza, 1996 p. 117/118: “La prima acquisizione è il riconoscimento, che si deve soprattutto a Hume, 
non solo del carattere meramente <<probabile>> della verità empirica che già Locke e Leibniz 
avevano chiaramente elucidato, ma anche della frattura logica che immancabilmente separa i dati 
probatori dai fatti provati e che nessun artificio legale è in grado di colmare: la <<certezza>> della 
verità giudiziaria fattuale, sostenner su questa base Filangieri, Pagano e Carmignani, non è mai 
assoluta o oggettiva, ma al più <<morale>> o <<soggettiva>>, non essendo le conclusioni di fatto 
dimostrabili logicamente ma sol oaccettabili argomentatamente a prefenza di altre. Tradução Livre: 
“A primeira aquisição é o reconhecimento, que se deve sobretudo a Hume, não somente do caráter 
meramente <<provável>> da verdade empírica que já Locke e Leibniz haviam claramente elucidado, 
mas também da ruptura lógica que inevitavelmente separa os dados probatórios dos fatos provados e 
que nenhum artifício legal é capaz de completar: a <<certeza>> da verdade judicária factual, 
sustentam sob esta base Filangieri, Pagano e Carmignani, não é nunca absoluta ou objetiva, mas 
<<moral>> ou <<subjetiva>>, não sendo as conclusões de fato demonstráveis logicamente, mas 
somente aceitável argumentativamente em preferência de outros.” 
50 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione – Teoria del Garantismo Penale. III Edizione. Bari: Editori 
Laterza, 1996. p. 117/118: “La seconda acquisizione è l’affermazione dei principi di retributività e di 
stretta legalità, secondo cui la pena dev’essere una conseguenza del fatto tassativamente previsto 
dalla legge come reato e non di un altro fatto da essa previsto come probatorio: nonostante la loro 
fiducia nella razionalità della legge e la loro diffidenza per l’arbitrio dei giudici, gli illuministi non 
potevano non comprendere che la legalità delle prove è incompatibile con la legalità dei reati e delle 
pene.” Tradução Livre: “A segunda aquisição é a afirmação dos princípios de retributividade e de 
estrita legalidade, segundo os quais a pena deve ser uma conseqüência do fato taxativamente 
previsto da lei como crime e não de um outro fato previsto como probatório: não obstante a sua 
confiança na racionalidade da lei e a sua desconfiança pelo arbítrio dos juízes, os iluministas não 
poderiam não compreender que a legalidade das provas é incompatível com a legalidade dos crimes 
e das penas.” 
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Assim, pode-se afirmar que a pena é conseqüência do fato taxativamente 

previsto pela lei como delito e não de outro fato por ela previsto como probatório. 

Com isso, o princípio do livre convencimento do juiz representa, na realidade, um 

critério negativo de avaliação das provas, uma vez que as provas legais não são 

suficientes para determinar a condenação, e consequentemente, a aplicação da 

pena ao acusado. 

Ocorre que, em muitos casos, a análise dos fatos passados baseada nas 

provas produzidas, em diversos casos, são utilizados simplesmente como uma 

forma de aplicar a liberdade valorativa, exclusivamente subjetiva do aplicador. 

 

Na concepção da atividade probatória que aqui se postula, a valoração 
conjunta tem reservado um papel muito diferente ao tradicionalmente 
desempenhado na prática jurisdicional e que guarda relação, como logo se 
advertirá, com a emergência do dever de motivar. A valoração conjunta da 
prova em sua versão histórica era em realidade uma cláusula de estilo, uma 
fórmula ritual aras da qual se ocultava um uso incondicionado do arbítrio 
valorativo. Às vezes, a simples via de escape para eludir as dificuldades de 
tratamento de um quadro probatório complexo e decidir cômoda e, com toda 
probabilidade, intuitivamente.51 

 

A atuação história não condiz com o correto conceito de livre convencimento 

motivado do juiz. Surgi aqui, a necessidade de verificar quais provas, e que tipo de 

análise dos meios de prova devem ser aplicados pelo juiz. Este estudo leva, 

conforme afirma Luigi Ferrajoli52, ao problema geral da justificação da indução, que 

ainda não foi realmente confrontada pela moderna doutrinal processualística. 

De fato, para a análise das provas e dos casos no processo penal, tendo 

pleno respeito ao principio do livre convencimento, deve-se utiliza, não mais um 

pensamento lógico-dedutivo, é necessário a utilização de um pensamento indutivo, 

 

[...] motivar uma sentença em matéria de fatos é justificar uma indução, o 
que, saiba ou não o juiz, lhe leva a um terreno a ser limpo de dificuldades 
[...]. Desta maneira, quando as leis processuais deixam essa tarefa nas 
mãos do julgador, impondo-lhe o uso de critério racional, a sã crítica ou a 
valorização em consciência, como instrumento de trabalho, mais que 
resolver o problema o abordam em toda sua extensão. Pois, como sucede 
com a indução em geral, também na indução probatória do juiz, a conclusão 
vai além das premissas e o conhecimento que proporciona não pode 
considerar-se certo só porque estas o sejam, precisamente, porque a 
afirmação na qual aquela se expressa implica um salto do que se conhece 

                                                 
51 PERFECTO, Andrés Ibáñez. Valoração da Prova e Sentença Penal.  Tradução: Lédio Rosa de 
Andrade, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p. 44. 
52 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione – Teoria del Garantismo Penale. III Edizione. Bari: Editori 
Laterza, 1996 p. 120. 
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ao que se trata de conhecer por esse procedimento, um ir além em 
conteúdo informativo dos antecedentes de que se havia disposto. 
O conhecimento obtido mediante a indução probatória é conhecimento 
provável, que não perde esse estatuto epistemológico por mais que se 
expresse formalmente em uma sentença transitada em julgado. Por isto, a 
garantia de sua atendibilidade tem relação com o rigor na obtenção dos 
dados através dos distintos cursos inferenciais. Em nosso caso, com a 
seleção e o tratamento das fontes de prova, com a qualidade das máximas 
de experiência aplicadas para a produção dos distintos elementos de prova 
e no relacionamento destes entre si.53 

 

Assim, tendo em vista que as próprias provas legais possuem apenas um 

caráter provável da verdade empírica, a avaliação das provas deve ser realizada 

com base em um raciocínio indutivo, partindo dos seguintes pressupostos: 1) 

nenhuma prova implica necessariamente no delito e; 2) condenação e pena não 

provêm da prova, se não do próprio delito.54 

O julgador, na análise das provas até poderá utilizar de sua experiência de 

vida, e baseado na análise racional das provas poderá identificar aquelas que 

podem ou não serem valoradas, analisando-as individualmente com base na forma 

de produção; a sua identificação com a fonte da própria prova; a relação desta com 

os fatos que visa provar. Verificando, seus possíveis elementos de valoração.55 

 Portanto, não existe no sistema de análise das provas regras fechadas e 

capazes de determinar a forma com que estas provas devem ser aceitas e valoradas 

pelo magistrado. Apesar disso, pode-se afirmar que, 

 

[...] há alguns critérios dignos de consideração, que os autores, entre eles, 
particularmente, TARUFFO, concretizam nos seguintes: Não deverá acudir-
se ao uso de métodos que na consideração comum sejam tidos por 
irracionais. É preciso operar com consciência de que a prova como 
resultado não é nunca de uma simples constatação, se não de um 
complexo de interferências, de algumas operações mentais que atribuem 
um protagonismo inevitável ao julgador. Este deve ter claro, no curso 
daqueles, quando e, sobretudo, porque dá o salto de um dado antecedente 
a uma conclusão. Quer dizer, com que base de apoio e em função de que 
regra e o grau de segurança que esta oferece por sua qualidade. Deve 

                                                 
53 PERFECTO, Andrés Ibáñez. Valoração da Prova e Sentença Penal.  Tradução: Lédio Rosa de 
Andrade, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p. 45/46. 
54 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione – Teoria del Garantismo Penale. III Edizione. Bari: Editori 
Laterza, 1996 p. 117/118: “In tanto si può dire, in base al principio di stratta legalità, che la condanna 
e la pena non conseguono dalla prova ma dal reato, in quanto si riconosca, sulla base del carrattere 
non deduttivo ma induttivo del ragionamento probatorio, che nessuna prova implica necessariamente 
il reato.” Tradução Livre: “Com isso se pode dizer, com base no princípio da estrita legalidade, que a 
condenação e a pena não são conseqüências da prova, mas do crime, enquanto se reconheça, sob a 
base do caráter não dedutivo, mas indutivo do raciocínio probatório, que nenhuma prova implica 
necessariamente no crime”. 
55 PERFECTO, Andrés Ibáñez. Valoração da Prova e Sentença Penal.  Tradução: Lédio Rosa de 
Andrade, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p.. 42/43. 
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saber que quando se opera mediante uma cadeia de inferências, quanto 
maior o número destas, menor é a garantia do resultado da indução 
probatória. Que as provas são tanto mais eficazes quanto mais ricas em 
conteúdo empírico. Que no geram explica melhor a hipótese mais simples... 
Que, em fim, aquela que resulte acolhida, haverá de integrar 
harmoniosamente todos os dados relevantes derivados da atividade 
probatória.56 

 

Assim, para uma correta valorização das provas, deve-se entender que a 

prova apresentada, não é, nunca, por completo a representação do próprio fato em 

si, ela é, parcialmente, um complemento, de determinada parte do fato analisado. 

Ocorre que, apesar do juiz ter suas próprias crenças, convicções e juízos 

morais, não poderá utilizar-se apenas disto para decidir um caso em concreto, pois, 

para respeitar o princípio do livre convencimento motivado, deve sempre construir 

uma motivação jurídica respaldada pelas provas e discursos do processo.57 

Logo, o juiz, para respeitar o princípio do livre convencimento, deve atuar no 

processo respeitando determinados pressupostos, identificados, através dos 

diversos princípios continuais e processuais penais.58 Conforme destaca Luigi 

Ferrajoli, o princípio do livre convencimento do juiz, aqui, significa: 

 

a) a não presunção de culpabilidade em presença de tipos de prova 
abstratamente previstos pela lei; 

b) a presunção de inocência na ausência de provas concretamente 
convincentes de sua falsidade (da falsidade de sua inocência); 

c) ônus para acusação de exibir tais provas; o direito da defesa de refutá-las e 
o dever do juiz de motivar, conforme estas, a própria convicção no caso de 
condenação; 

                                                 
56 PERFECTO, Andrés Ibáñez. Valoração da Prova e Sentença Penal.  Tradução: Lédio Rosa de 
Andrade, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p.. 43. 
57 LOPES JR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da Instrumentalidade 
Constitucional). 4 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p. 286: “Contudo, em que pese nossa 
afirmativa anterior de que a decisão é um ato de crença, não significa – na dimensão jurídico-
processual – uma plena liberdade do juiz para substituir a prova (e, por conseguinte, a crítica 
valoração dela) por meras conjecturas ou, por mais honesta que seja, sua mera opinião. 
[...] Sempre destacamos a importância do resgate (e des-cobrimento) da subjetividade e assunção da 
sentença enquanto ato de eleição e de sentire do julgador. Mas isso não significa pactuar com juízos 
morais e de notado cunho discricionário. Por evidente, isso não impede que ele faça um juízo moral e 
construa uma blindagem argumentativa, até porque, o processo é uma estrutura de discurso. Mas 
pelo menos que construa uma argumentação judicialmente legítima. A fundamentação das decisões, 
a partir dos fatos provados (cognoscitivismo) refutáveis e de argumentos jurídicos válidos é um 
limitador (ainda que não imunizador) dos juízos morais. Esse é um espaço impróprio da subjetividade 
que sempre estará presente (não existe juiz neutro), mas que o sistema de garantias deve buscar, 
constantemente, desvelar e limitar.” 
58 LOPES JR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da Instrumentalidade 
Constitucional). 4 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p. 287: “A decisão de um juiz somente é 
legítima quando calcada na prova produzida no processo. Significa uma limitação ao que está nos 
autos e que lá tenha regularmente ingressado. Conduz, assim, ao rechaço total do substancialismo e 
também da admissão e valoração da prova ilícita.” 
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d) a questionabilidade de qualquer prova, que sempre justifica a dúvida como 
hábito profissional do juiz e, conforme este, permite a absolvição.59 

 

Assim, pode-se concluir que o princípio do livre convencimento, na verdade, é 

uma liberdade ‘limitada’, isto é: uma liberdade no sentido de que, nos termos 

anteriormente explicitados, nenhuma prova, por si só, é capaz de representar a 

verdade de um fato passado, que terá um caráter meramente provável, logo, tendo o 

juiz a liberdade de analisar as provas conforme sua subjetividade; porém, limitada, 

na medida em que, na utilização desta subjetividade o juiz está diante, 

exclusivamente das provas apresentadas pelas partes, e devendo total respeito ao 

princípio da estrita legalidade, não sendo, jamais, possível a arbitrariedade valorativa 

do juiz.60 

 

 

 

                                                 
59 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione – Teoria del Garantismo Penale. III Edizione. Bari: Editori 
Laterza, 1996 p. 117/118. (tradução livre) 
60 FERRAJOLI, Luigi. Diritto e Ragione – Teoria del Garantismo Penale. 3ª edizione, Bari, Laterza, 
1996, p. 117/118: “In questo senso il principio del libero convincimento del giudice non rappresenta un 
criterio positivo di decisione sulla verità alternativo a quello delle prove legali, ma eqivale 
semplicemente al rifiuto delle prove legali come sufficienti a determinare la condanna e la pena.” 
Tradução livre: “Neste sentido o princípio do livre convencimento do juiz não representa um critério 
positivo de decisões sobre a verdade, alternativo aquele das provas legais, mas equivale 
simplesmente à recusa das provas legais como suficientes a determinar a condenação e a pena”. 
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3 A INVESTIGAÇÃO E AS PROVAS NO PROCESSO PENAL: AS (IM) 

POSSIBILIDADES DE VALORAÇÃO  

 

 

Neste capítulo buscar-se-á, com base no desenvolvimento dos capítulos 

anteriores, complementar o entendimento sobre a valoração do Inquérito Policial no 

processo penal. 

Para tanto, será realizada uma explanação a respeito da produção de provas 

no processo penal, partindo-se da diferenciação entre atos de investigação e atos de 

prova. Esta distinção, pode ser analisada, resumidamente como: a) elementos ou 

atos de investigação, são aqueles produzidos exclusivamente na fase investigatória, 

inquisitorial, na qual não há contraditório nem ampla defesa, ou seja, não há respeito 

ao princípio do devido processo legal; b) atos de prova, produzidos, em regra, na 

fase judicial, com respeito ao sistema acusatório, logo com direito ao contraditório e 

ampla defesa, com presença do acusado, acusador e juiz. 

Essa distinção é de essencial importância para que reste definitivamente 

claro que existem atos que visam, em suma, o convencimento do juiz, e outros que 

visam formar a opinião do acusador, assim, o primeiro seria o ato de prova e o 

segundo o ato de investigação. Esta distinção serve, ainda, para divisão dos atos 

produzidos no decorrer da instrução criminal, ou seja, aqueles que devem ser 

utilizados apenas para a realização de medidas cautelares ou da opinio delicti e, 

atos de prova, realizados em regra, na fase processual, e utilizados na valoração da 

análise do caso em concreto quando da prolação da sentença. 

Ocorre que, como será aqui analisado, nem sempre as provas podem 

aguardar a fase processual para serem produzidas, logo, tratar-se-á neste capítulo a 

respeito da possibilidade da produção antecipada de provas, ou seja aquelas que 

podem ser produzidas na fase investigatória, porém, praticadas com atenção a todos 

os princípios assegurados à fase processual, analisando-se a sua constitucio-

nalidade e sua importância no sistema processual atual. 

Por fim, será demonstrado, resumida e emblematicamente o caso do 

Tribunal do Júri, ressaltando suas características fundamentais, e demonstrando as 

contrariedades que se encontram, como também nos casos de procedimento 

comum, porém, no Tribunal do Júri, de forma mais clarificada. 
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3.1 ATOS DE PROVA E ATOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

Conforme explicitado no capítulo anterior, na atuação do juiz dentro do 

processo penal este não está totalmente livre à utilização de seu subjetivismo. Pelo 

contrário, encontram-se no processo penal algumas regras que apesar de não 

estarem totalmente fechadas, limitam, em medida, a atuação do aplicador. 

A partir disso, importante destaque merece a diferenciação entre atos de 

prova e atos de investigação, conceitos a partir dos quais, clarificam-se os principais 

pilares da valoração das provas por parte do juiz quando da prolação da sentença 

penal. 

Os atos de prova estão diretamente ligados à fase judicial, ou seja, a fase 

verdadeiramente processual. Têm como base os princípios de um sistema 

acusatório, logo, presentes o contraditório e a ampla defesa. Assim, o que aqui 

denomina-se atos de prova, são os meios de prova em si, ou seja, aqueles que 

referem-se a uma atividade processual que se desenvolve perante o juiz, com o 

conhecimento e participação das partes respeitado o contraditório. 

Por outro lado, como é sabido, o processo não obrigatoriamente, mas em 

geral, nasce de uma investigação preliminar, o quê, comumente chama-se Inquérito 

Policial. Esse, não é em si ‘processo’ propriamente dito, mas sim, um procedimento 

anterior ao processo, logo, um procedimento endoprocessual. Neste procedimento 

realizam-se os atos de investigação, também chamados elementos de investigação. 

Estes atos estão baseados em um sistema inquisitorial, característico desta fase, ou 

seja, são realizados sem o respeito ao princípio do devido processo legal, não 

havendo a obrigatoriedade do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, tendo em vista esta característica específica da fase investigatória, 

qual seja, a realização de atos ou elementos de investigação, estes atos, em regra, 

devem ser tratados como meros atos de fundamentação da opinio delicti, da tomada 

de decisões interlocutórias no decorrer da investigação entre outras medidas 

cautelares que se fizerem necessárias, no decorrer da investigação.61 

                                                 
61 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 140: “Com isso, podemos afirmar que atos da investigação 
preliminar têm uma função endoprocedimental, no sentido de que sua eficácia probatória é 
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Com base nestas características pode-se verificar a distinção clara entre 

atos de prova e atos de investigação. Com relação aos atos de prova pode-se 

afirmar que: 

 

a) estão dirigidos a convencer o juiz da verdade de uma afirmação; 
b) estão a serviço do processo e integram o processo penal; 
c) dirigem-se a formar um juízo de certeza – tutela de segurança; 
d) servem à sentença; 
e) exigem estrita observância da publicidade, contradição e imediação; 
f) são praticados ante o juiz que julgará o processo.62 

 

Por outro lado, com relação aos atos de investigação, pode-se afirmar que: 

 

a) não se referem a uma afirmação, mas a uma hipótese; 
b) estão a serviço da instrução preliminar, isto é, da fase pré-processual e 

para o cumprimento de seus objetivos; 
c) servem para formar um juízo de probabilidade, e não de certeza; 
d) não exigem estrita observância da publicidade, contradição e 

imediação, pois podem ser restringidas ; 
e) servem para a formação da opinio delicti do acusador; 
f) não está destinados à sentença, mas a demonstrar a probabilidade do 

fummus comissi delicti para justificar o processo (recebimento da ação 
penal) ou o não processo (arquivamento); 

g) também servem de fundamento para decisões interlocutórias de 
imputação (indiciamento) e adoção de medidas cautelares pessoais, 
reais ou outras restrições de caráter provisional; 

h) podem ser praticados pelo Ministério Público ou pela Polícia 
Judiciária.63 

 
Com esta divisão dos atos produzidos no decorrer da instrução criminal e dos 

atos produzidos no processo penal, verifica-se, a princípio, que o Inquérito Policial 

somente gera atos de investigação, possuindo, desta forma, valor probatório limitado 

às medidas realizadas na fase endoprocessual. 

 

Por meio dessa distinção é possível fundamentar o porquê do limitado valor 
probatório dos atos praticados na instrução preliminar, ficando clara a 
inadmissibilidade de que a atividade realizada na investigação preliminar 
possa substituir a instrução definitiva (processual). A única verdade 
admissível é a processual, produzida no âmago da estrutura dialética do 
processo penal e com plena observância das garantias de contradição e 
defesa. Em outras palavras, os elementos recolhidos na fase pré-processual 

                                                                                                                                                         
limitada, interna a fase. Servem para fundamentar as decisões interlocutórias tomadas no curso da 
investigação, formalizar a imputação, amparar m eventual pedido de adoção de medidas cautelares 
ou outras medidas restritivas e para fundamentar a probabilidade do fumus commissi delicti que 
justificará o processo ou o não-processo.” 
62 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 137. 
63 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 138. 
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são considerados como meros atos de investigação e, como tal, destinados 
a ter uma eficácia restrita às decisões interlocutórias que se produzem no 
curso da instrução preliminar e na fase intermediária.64 

 

De fato, o Inquérito Policial possui características específicas, conforme já 

destacado, porém, atualmente no sistema jurídico nacional, tem-se como prática a 

utilização do Inquérito Policial, ou seja, de atos de investigação, cotejadas com 

provas processuais, como base para uma condenação. Tal procedimento atribui ao 

Inquérito Policial um valor probatório relativo, tornando-se possível a valoração dos 

atos de investigação quando cotejados por atos de prova. 

Este cotejamento dos atos de investigação com os atos de prova, para 

embasar uma sentença condenatória, na realidade, é o mesmo que 0 + 0 = 1, uma 

vez que ocorre quando não se tem provas suficientes no processo para a 

condenação e utiliza-se dos elementos de investigação para ‘reforçá-las’, o que é 

um afronta às garantias constitucionais e aos princípios democráticos do direito, 

como os dispostos no art. 5º, LIII, LIV, LV e LVI da Constituição da República 

Federativa do Brasil.65 

Importante destacar ainda que, vem-se apresentando, inclusive uma 

interpretação que dá ao Inquérito Policial dois pesos e duas medidas. Isso se dá, 

pois, quando da utilização desse como meio de cotejamento de prova para embasar 

uma sentença condenatória, é utilizado e admitido. Porém, quando da indicação de 

nulidades ocorridas no Inquérito Policial, tem-se a conclusão de que estas nulidades 

não contaminam o processo, por ser o Inquérito Policial mera peça informativa.  

Tal posicionamento gera, por certo, confusão de conceitos; portanto, deve-se 

a princípio decidir se o Inquérito Policial é ou não parte do processo. Caso não seja, 

não poderá ser utilizado como base, nem que apenas para cotejar provas, para uma 

condenação. Porém caso seja entendido que sim, fará parte do processo, devendo 

                                                 
64 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 138. 
65 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 234: “Não menos grave está a versão dissimulada, que anda muito em 
voga, de ‘condenar com base na prova judicial cotejada com a do inquérito’. Na verdade, essa 
fórmula jurídica deve ser lida da seguinte forma: não existe prova no processo para sustentar a 
condenação, de modo que vou socorrer-me do que está no inquérito. Isso é violar a garantia da 
verdade processual.” 
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então, as nulidades nele presentes contaminarem o processo bem como, agora sim, 

ser possibilitada a utilização dos atos nele praticados como cotejadores de provas.66 

Assim, tem-se que, os elementos produzidos nos atos de investigação servem 

para a fundamentação de medidas cautelares, não repetíveis e antecipadas, não 

podendo servir, como muitos, inclusive a jurisprudência – por exemplo, quando tem 

admitido confissões realizadas em fase investigatória cotejadas com poucas provas 

processuais, como base para uma condenação, utilizando-se de retórica e 

argumentações infundadas – têm admitido, a utilização dos atos de investigação 

produzidos no Inquérito Policial com valor probatório relativo.67 

Por fim, cabe destacar o disposto no art. 155, caput, do Código Penal: 

 

Art. 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. (Redação 
dada pela Lei nº 11.690, de 2008)        

 

O caput do presente artigo foi introduzido pela Lei 11.690 de 2008 “Reforma 

do Processo Penal”. Conforme explicitado no capítulo primeiro, esta reforma, entre 

outras modificações, inovou o caput do art. 155 do Código de Processo Penal e, 

reafirmou, o que a jurisprudência já vinha adotando, ou seja, a valoração relativa dos 

atos do Inquérito Policial, quando cotejado com outras provas. Isso se dá em razão 

da existência da palavra ‘exclusivamente’ no texto do artigo. 

Ocorre que, apesar de atualmente ser dispositivo vigente, conforme 

demonstrado, muito é discutível este texto, não só porque a inclusão da palavra 

                                                 
66 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 238: “Dentro deste panorama, que é a nossa realidade, se os juízes 
entendem que as peças do IP podem ser valoradas na sentença (ainda que sob a fórmula de 
‘cotejada com a prova judicializada’), estão com isso, logicamente, reconhecendo que o IP é parte 
integrante do processo. Logo, se integra o processo, é para todos os efeitos, inclusive para 
contaminar as provas processuais que de alguma forma derivem ou tenham por base os elementos 
do inquérito. 
O que não pode existir é dois pesos e duas medidas, como querem alguns, afirmando que as 
irregularidade formais do IP são irrelevantes, pois não alcançam o processo, e, por outro lado, 
defendendo que as diligências policiais podem ser valoradas na sentença, pois os atos do IP 
integram o processo e existe uma ‘presunção de veracidade’ das diligências policiais.” 
67 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 138: “Como explica Carnelutti, a eficácia das provas produzidas no 
curso da investigação devem limitar-se aos fins da investigação; tais provas podem servir somente 
para a decisão do MP sobre o ponto de se deve ou não pedir a autorização do juiz para castigar; não, 
em câmbio, para a decisão do juiz de se a autorização deve dar-se ou não, mas os elementos de 
convicção do juiz não podem ser proporcionados senão pelo que ocorreu ante ele, ou seja, pelo que 
ele viu ou ouviu.” 
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‘exclusivamente’ foi muito discutida nas Casas Legislativas68, mas também, porque, 

muitos autores entendem que este dispositivo viola o princípio do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa e eleva os atos de mera investigação a um 

patamar de atos de prova.69 Portanto, 

 

O grande erro da reforma pontual (Lei 11.690/08) foi ter inserido a palavra 
‘exclusivamente’. Perdeu-se uma grande oportunidade de acabar com as 
condenações disfarçadas, ou seja, as sentenças baseadas no inquérito 
policial, instrumento inquisitório e que não pode ser utilizado na sentença. 
Quando o art. 155 afirma que o juiz não pode fundamentar sua decisão 
‘exclusivamente’ com base no inquérito policial, está mantendo aberta a 
possibilidade (absurda) de os juízes seguirem utilizando o inquérito policial, 
desde que também invoquem algum elemento probatório do processo. 
Manteve-se, assim, a autorização legal para que os juízes e tribunais sigam 
utilizando a versão dissimulada, que anda muito em voga, de ‘condenar 
com base na prova judicial cotejada com a do inquérito’. Na verdade, 
essa fórmula jurídica deve ser lida da seguinte forma: não existe prova no 
processo para sustentar a condenação, de modo que vou me socorrer do 
que está no inquérito. 
Isso é violar a garantia da própria jurisdição e do contraditório.70 

 

Por outro lado, poderão ocorrer excepcionalmente, fatos que impossibilitem a 

repetição dos atos de prova na fase processual. Assim, com a análise de cada caso 

em concreto, existirá como medida excepcional, a possibilidade da produção 

antecipada de provas, ou seja, a realização de provas na fase investigatória, quando 

da existência de risco de perecimento da prova, o que impossibilitaria sua repetição 

na fase processual.71 

Ocorre que, o processo penal não possui um instituto para a realização da 

prova antecipada, o que dificulta a prática deste dentro dos parâmetros legais, ou 

seja, com respeito a todas as garantias existentes na fase processual, quais sejam: 

jurisdicionalidade, contraditório, possibilidade de defesa e fiel reprodução na fase 

                                                 
68 Vide item 1.3, no qual se explica, resumidamente, o curso histórico desta lei nas casas legislativas. 
69 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. I. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Júris., 2008, p. 280: “Partindo desta distinção, conclui-se facilmente que o IP 
somente gera atos de investigação e, como tais, de limitado valor probatório. Seria um contra-senso 
outorgar maior valor a uma atividade realizada por um órgão administrativo, muitas vezes sem 
nenhum contraditório ou possibilidade de defesa e ainda sob o manto do segredo.” 
70 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. I. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Júris., 2008, p. 286. 
71 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 141: “Em síntese, a regra geral é que os atos de investigação 
preliminar sejam, como tais, considerados meros atos de investigação, com uma limitada eficácia 
probatória, pois a produção da prova deve estar reservada para a fase processual. É a função 
endoprocedimental dos atos de instrução, no sentido de que sua eficácia é interna à fase, para 
fundamentar as decisões interlocutórias tomadas no curso da investigação. Para evitas a 
contaminação, o ideal é adotas o sistema de eliminação do processo dos atos de investigação, 
excetuando-se as provas técnicas irrepetíveis e a produzida no respectivo incidente probatório.” 
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processual. Tendo em vista a importância deste instituto ao tema que aqui tratamos, 

no próximo capítulo estudar-se-á a possibilidade da realização de provas 

antecipadas, demonstrando, com base na doutrina especializada, a possibilidade da 

realização de provas no momento da investigação respeitando-se todos os 

princípios basilares da fase processual. 

 

 

3.2 AS PROVAS ANTECIPADAS 

 

 

Conforme já demonstrado, em regra os atos produzidos na fase investigatória, 

devem ser tratados como meros atos de investigação. Isso se dá, pois, em geral 

estes atos são passíveis de repetição em fase processual. Assim, todos os meios de 

convicção produzidos no inquérito policial devem ser repetidos na fase processual 

para que possam ser valorados pelo juiz quando da prolação da sentença.72 

Tal fato se dá em razão das características próprias do Inquérito Policial. 

Ocorre que, em alguns casos surge a necessidade da realização de provas na fase 

endoprocessual, como no caso de possível perda da prova. Assim, importante 

destacar que no Inquérito Policial podem existir: a) provas repetíveis, os chamados 

atos de investigação, sujeitos a repetição na fase processual e; b) as provas não 

repetíveis, que necessitam do incidente da produção antecipada de provas. 

Com relação às provas repetíveis, importante esclarecer que o ato de 

repetição das ‘provas’ provas produzidas no Inquérito Policial, na fase processual, se 

dá para atribuir a estes a qualidade de atos de provas, e, assim, suscetíveis de 

valoração pelo juiz quando da prolação da sentença. 

De fato, conforme já explicitado no decorrer deste trabalho, os atos de 

investigação não podem ser valorados para além da análise da opinio dellicti e das 

decisões cautelares, ou seja, restritas a fase endoprocessual. Logo, faz-se 

necessária a repetição dos atos perante a autoridade judiciária, respeitando o 
                                                 
72 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. I. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 281: “O inquérito policial somente pode gerar o que 
anteriormente classificamos como atos de investigação e esta limitação de eficácia está justificada 
pela forma mediante a qual são praticados, em uma estrutura tipicamente inquisitiva, representada 
pelo segredo, a forma escrita e a ausência ou excessiva limitação do contraditório. Destarte, por não 
observar os incisos LIII, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inciso IX do art. 93 da nossa Constituição, bem 
como o art. 8º da CADH, o inquérito policial jamais poderá gerar elementos de convicção valoráveis 
na sentença para justificar uma condenação.” 
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princípio do devido processo legal, característico da fase processual, para que estes 

atos tenham qualidade de atos de prova. 

Ocorre que, a repetição se difere de reprodução, 

 

Por repetição entendemos a nova realização ou declaração de algo que já 
se disse ou se fez. A repetição exige que a pessoa que originariamente 
praticou o ato volte a realizá-lo da mesma forma. No sentido processual, 
somente pode ser admitida a repetição – v.g. – de uma prova testemunhal 
quando a testemunha volte a declarar sobre o mesmo fato, isto é, deve 
estar presente o trinômio mesma pessoa, sobre o mesmo fato e praticando 
o mesmo ato em sentido físico.73 

 

Desta forma, faz-se necessário, para a devida renovação deste ato, que este 

seja, de fato repetido em sede judicial, ou seja, que o mesmo seja realizado 

identicamente, respeitado o princípio do devido processo legal e perante uma 

autoridade judiciária, com aquele produzido na fase administrativa, em geral, perante 

a autoridade policial. 

 Existe apenas uma possibilidade de ato produzido na fase investigatória que 

necessita apenas ser reproduzido na fase processual, e é exclusivamente o caso da 

produção antecipada de provas. A possibilidade desta produção antecipada de 

provas, ou seja, da realização de provas na fase investigatória somente é possível 

quando há risco de perecimento da prova, o que impossibilitaria sua repetição na 

fase processual, em geral, em razão de desaparecimento ou modificação 

substancial do objeto, incapacitando a colheita posterior desta prova.74 

Destaca-se, desde já, que a colheita antecipada das provas no processo 

penal deve ocorrer exclusivamente nos casos de sua imprescindibilidade para o 

processo, bem como, da existência de grave suspeita de seu perecimento quando 

da colheita desta prova futuramente. 

 

Em síntese são requisitos básicos: 
a) relevância e imprescindibilidade do seu conteúdo para a sentença; 
b) impossibilidade de sua repetição na fase processual, amparado por 

indícios razoáveis do provável perecimento da prova.75 
                                                 
73 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. I. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 282. 
74 LOPES JR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da Instrumentalidade 
Constitucional). 4 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p. 271: “Excepcionalmente, tendo em vista a 
urgência ou o risco de perecimento de uma prova importante, o procedimento a ser adotado para 
jurisdicionalizar os atos de investigação, outorgando-lhes com isso o status de ato de prova, é o 
incidente de produção antecipada de provas, outro ilustre desconhecido do processo penal brasileiro.” 
75 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. I. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 561. 
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Porém, conforme já salientado, o processo penal não possui um instituto para 

a realização da prova antecipada, o que dificulta a prática deste dentro dos 

parâmetros legais, ou seja, com respeito a todas as garantias existentes na fase 

processual, quais sejam: jurisdicionalidade, contraditório, possibilidade de defesa e 

fiel reprodução na fase processual. 

Alguns doutrinadores e aplicadores do direito entendem que uma das 

possíveis saídas seria a utilização, por analogia, do instituto de antecipação de 

provas característicos do processo civil. Porém, tal entendimento pode gerar 

diversos problemas e mazelas, como de fato, em alguns casos, têm gerado, pois é 

claro que o processo penal possui características próprias que se diferenciam por 

completo de algumas das apresentadas pelo processo civil. 76 

Logo, exclui-se desde já a possibilidade da utilização do instituto da 

antecipação de provas do processo civil, disposto na Seção VI, Capítulo II, Título 

Único do Livro III do Código de Processo Civil, como solução para a ausência de 

procedimentos para a produção antecipada de provas do processo penal. 

 

[...] somos contrários a uma ‘teoria geral do processo’, pois o fenômeno do 
processo penal é completamente diverso daquele que informa o processo 
civil. Assim, precisamos respeitar as peculiaridades e as categorias jurídicas 
próprias do processo penal, evitando ao máximo a transmissão mecânica 
das categorias do processo civil para o penal. Nessa linha, é inadequado 
pensar que a lacuna existente (incidente de produção antecipada de provas) 
poderá ser suprimida pela analogia com o processo civil. É fundamental 
definir os requisitos básicos de relevância e imprescindibilidade do seu 
conteúdo para a sentença e a impossibilidade de sua repetição na fase 
processual, amparado por indícios razoáveis de provável perecimento da 
prova. O processo penal também deverá definir a forma do ato, 
considerando as garantias inafastáveis do contraditório e da ampla defesa. 

 

Assim, para a devida produção das provas antecipadas no processo penal, 

deve ser levado em consideração as características próprias do processo penal, e 

além disso, deve ser assegurado o respeito ao princípio do devido processo legal, 

garantindo-se, de fato, a ampla defesa e o contraditório, isto é, apesar de ser 

procedimento realizado no inquérito policial, deverá levar em consideração todas as 

garantias próprias da fase processual. Logo, 
                                                 
76 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. I. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 561: “[...] é importante, novamente, rechaçar a transmissão 
mecânica de categorias do processo civil para o processo penal, como compreende a teoria geral do 
processo. Daí porque pouco serve, para o processo penal, o instituto previsto no art. 846 do CPC e, 
muito menos, sua existência supre a lacuna do Código de Processo Penal sobre a matéria.” 
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[...] o incidente deve ser praticado com a mais estrita observância do 
contraditório e direito de defesa. Logo, a prova antecipada deve ser 
produzida: 
a) em audiência pública, salvo o segredo justificado pelo controle ordinário 
da publicidade dos atos processuais; 
b) o ato será presidido por um órgão jurisdicional (nos sistemas de 
investigação policial e a cargo do MP, presidirá o juiz garante); 
c) na presença dos sujeitos (futuras partes) e seus respectivos defensores; 
d) sujeitando-se ao disposto para produção da prova em juízo, ou seja, com 
os mesmos requisitos formais que deveria obedecer o ato se realizado na 
fase processual; 
e) deve permitir o mesmo grau de intervenção a que teria direito o sujeito 
passivo se praticada no processo.77 

 

Caso contrário, ou seja, no desrespeito dos princípios e garantias 

constitucionalmente garantidos, as ‘provas’ antecipadas devem ser desconside-

radas, e não podem influenciar na valoração do magistrado quando da prolação da 

sentença, uma vez que apenas as provas judiciais, às quais são garantidos os 

princípios próprios da fase judicial é que podem ser consideradas, e na dúvida, 

deve-se decidir pela absolvição do réu, em defesa do princípio do in dubio pro reo.78 

Cabe então destacar, a construção realizada para o instituto da produção 

antecipada de provas. Inicialmente, divide-se as provas antecipas em duas, de 

acordo com as características que apresentam, no caso em concreto. 

Primeiramente pode-se ter a produção antecipada de provas, com a já 

existência de um investigado, e neste caso, “[...] deve-se proceder a realização do 

incidente probatório, sob a presidência do juiz e com a atuação do Ministério Público 

e do defensor do acusado.”79 

Porém, existem aqueles casos em que não se tem um investigado, ou seja, 

tem-se o fato criminoso, mas, não se sabe quem o praticou. Neste caso, importante 

atuação terá o juízo da instrução, o Juiz Garante, que também atuará no primeiro 

caso, ou seja, quando existir investigado. 

                                                 
77 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. I. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 562. 
78 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 235: “Claro está que só a prova judicial é válida, pois o que se 
pretende não é a verdade material – obtida a qualquer custo -, mas sim a formalmente válida, 
produzida no curso do processo penal. Ou há prova suficiente no processo para condenar, e o 
veredicto deve ser esse, ou permanece a dúvida, e a absolvição é o único caminho. Recordemos que 
a dúvida, falta de acusação ou de provas ritualmente formadas impõem a prevalência da presunção 
de inocência e atribuição de falsidade formal ou processual às hipóteses acusatórias.” 
79 CORRÊA, Cristiane da Rocha. O princípio do contraditório e as provas irrepetíveis no inquérito 
policial. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: RT, v. 14, 2006, n. 60, pp. 223-253, 
maio/ jun. 2006. 
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Neste sentido, cabe aqui destacar a possibilidade da existência do Juiz 

Garante, como forma de minimizar os problemas trazidos no Inquérito Policial e a 

sua utilização para o cotejamento de provas. Este Juiz Garante, que seria um juiz 

diferente do que julgaria o caso, atuaria na instrução preliminar, acompanhando a 

atividade probatória antecipada, bem como, autorizando ou não medidas limitadoras 

de direitos e liberdades, com caráter cautelar. Assim, o juiz que julgaria o caso não 

atuaria na fase endoprocessual, agindo exclusivamente sobre os atos realizados em 

sua presença, nos casos dos atos passíveis de repetição, ou, excepcionalmente, na 

análise de provas produzidas antecipadamente. 

 

Esse juiz da instrução (e não de instrução) será que, mediante prévia 
invocação do MP, decidirá sobre todas as medidas e tatos que impliquem a 
restrição dos direitos fundamentais do sujeito passivo, isto é, decidirá sobre 
as medidas cautelares de natureza pessoal ou real, presidirá a coleta de 
prova no incidente de produção antecipada, autorizará a busca e 
apreensão, a intervenção telefônica etc. Também, mediante invocação da 
defesa, decidirá sobre a legalidade dos atos de investigação levados a cabo 
pelo MP. É um verdadeiro controlador da legalidade dos atos praticados 
pelo promotor na investigação preliminar.80 

 

Isso asseguraria a imparcialidade do juiz que julgaria o caso, uma vez que 

não seria influenciado pelos atos de investigação, realizados na fase 

endoprocessual. Tal instituto pode parecer uma grande inovação, porém, em países 

Europeus, como Itália e Espanha, é já muito difundido e aplicado.81 

Cita-se ainda, o início deste instituto no direito brasileiro, como é o caso do 

“Juiz do Departamento de Investigações Policiais”, no Estado de São Paulo, juiz este 

responsável exclusivamente pelo desenvolvimento dos Inquéritos Policiais e das 

devidas decisões cautelares, nele necessárias. 

Basicamente, incumbiria ao juiz garanta: 

 

a) função de garantia da liberdade pessoal e da liberdade das 
comunicações; 

                                                 
80 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 290/291. 
81 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 290: “Na Europa, onde a maioria dos países já abandonou o sistema 
de juiz instrutor ou está em franca decadência, a figura do juiz de garantias (garante) adquire cada 
vez mais força, como figura indispensável da instrução preliminar. Como afirma Macia Gómez, no 
direito eurpeu, a existência de um juiz de garantias, encarregado da prodente administração das 
medidas cautelares e do controle da atividade do promotor ou da polícia, progressa na mesma 
medida em que decresce a figura do instrutor.” 
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b) controle da duração da investigação preliminar e dos requisitos formais 
da ação penal exercida pelo MP; 
c) garantia da formação antecipada da prova no respectivo incidente 
probatório;função de decisão e controle do resultado da investigação 
preliminar na audiência contraditória que forma a fase intermediária.82 

 

Assim, as provas repetíveis, caracterizam-se por serem, no primeiro caso, 

aquelas produzidas com a observância do contraditório real, perante a autoridade 

judicial, antes de seu momento processual oportuno, em razão da sua urgência e 

relevância. E, no segundo caso, aquelas produzidas perante um juiz garante, mas 

que, de toda forma, terá o investigado,  a possibilidade de; tendo em vista que na 

fase investigatória não era conhecido; requerer sua reprodução em juízo, 

 

[...] caso o acusado assim o requeira, possibilitando-se desse modo a 
interferência e assistência da defesa técnica por meio do acompanhamento 
do exame, da formulação de quesitos, da indicação de assistentes técnicos 
etc.83 

 

Em qualquer dos casos apresentados, ou é assegurado o contraditório no 

momento da colheita da prova ou o contraditório é diferido, no qual os debates são 

postergados acerca de seus conteúdo e da sua regularidade formal, para a fase 

processual propriamente dita. 

Porém, importante destaque, e de difícil análise pela doutrina atual, merece a 

questão das provas realizadas sem o respeito ao princípio do devido processo legal, 

em razão da possibilidade, risco de desaparecimento do objeto caso seja este 

procedimento divulgado. Cita-se aqui, por exemplo, o caso da interceptação 

telefônica, e outras quebras de sigilo. Neste caso, deve-se, assim que terminado o 

procedimento, possibilitar, ao defensor do acusado, vista dos autos, bem como, 

acesso à todos os documentos, escritos e gravados, para que possa realizar seus 

quesitos, e requerer diligências a respeito do procedimento em discussão.84 

 

                                                 
82 LOPES JR, Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 291/292. 
83 CORRÊA, Cristiane da Rocha. O princípio do contraditório e as provas irrepetíveis no inquérito 
policial. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: RT, v. 14, 2006, n. 60, pp. 223-253, 
maio/ jun. 2006. 
84 Esta solução conferida é semelhante àquela adotada no direito processual penal italiano, mais 
precisamente no art. 238 do Código de Processo Penal Italiano. 
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Só assim é possível garantir um grau mínimo de contraditório na realização 
da prova, deferindo-se às partes o direito de ao menos tentar influir 
eficazmente no conteúdo da decisão.85 

 

Outro ponto de destaque, defendido por alguns autores, na tentativa de 

dificultar a contaminação consciente ou inconsciente do julgador quando da análise 

do caso; para que se baseie exclusivamente em atos de prova, sejam estes 

repetidos ou já produzidos na fase endoprocessual, porém, com respeito a todas as 

garantias processuais; é a defesa da exclusão física do Inquérito Policial do 

processo. 

Este procedimento, utilizado por países europeus, entre os quais, encontra-se 

Itália e Espanha, atualmente não é utilizado no Brasil, porém, já foi empregado no 

Código do Distrito Federal (Decreto nº. 16.751, de 31 de dezembro de 1924) em seu 

art. 243, nos seguintes termos: 

 

Os autos de inquirição apensos aos de investigação, nos termos dos arts. 
241 e 242, servirão, apenas, de esclarecimento ao Ministério Público, não 
se juntarão ao processo, que em original, que por certidão, e será entregue, 
após a denúncia, pelo representante do Ministério Público ao cartório do 
juízo, em invólucro lacrado e rubricado, a fim de serem arquivados à sua 
disposição. 

 

Verifica-se desta forma que, a utilização dos atos produzidos no Inquérito 

Policial como fonte de valoração para a sentença, devem passar por um grande 

procedimento, no qual seja assegurado os princípios garantidos na fase processual, 

para que, possam, desta forma, serem considerados atos de prova, e portanto, 

passíveis de valoração. 

 

 

3.3 A ESPECIFICIDADE DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

 

Com todo o exposto e com o intuito de cabalmente demonstrar o perigo que 

se tem com a análise do inquérito policial como meio de prova, ainda que relativo, 

                                                 
85 CORRÊA, Cristiane da Rocha. O princípio do contraditório e as provas irrepetíveis no inquérito 
policial. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: RT, v. 14, 2006, n. 60, pp. 223-253, 
maio/ jun. 2006. 
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destacar-se-á neste item final, o procedimento em que tal utilização é mais evidente 

e causadora de maiores danos, qual seja, o procedimento do Tribunal do Júri. 

O Tribunal do Júri é instituído como garantia fundamental no texto do art. 5º, 

XXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim dispõe: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der 
a lei, assegurados: 
a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

 

Com isto, pode-se, desde já, verificar características específicas do Tribunal 

do Júri. Além de ser um procedimento garantido constitucionalmente, e, assim, 

tratar-se de cláusula pétrea, são asseguradas neste procedimento: plenitude de 

defesa, ou seja, garantia da ampla defesa com possibilidade, ainda, de alegações 

não-técnicas na segunda fase do júri, como as de cunho emocional, social e de 

política criminal; sigilo das votações, ou seja, ninguém pode saber o sentido do voto 

do jurado; soberania dos veredictos, isto é, um tribunal formado por juízes togados 

não pode modificar, no mérito, a decisão dos jurados; e, por fim, a sua competência 

para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

O Tribunal do Júri opera em um procedimento bifásico. Vale dizer, é 

composto por duas fases. Na primeira, chamada de ‘sumário da culpa’ ou judicium 

accusationis, há a atuação do juiz sumariante como órgão emanador de decisões. 

Esta fase pode concluir-se de quatro formas distintas, quais sejam: a) impronúncia: 

ocorre quando o juiz não estiver convencido da existência do crime ou de indícios de 

autoria, neste caso, é posto fim ao processo, porém, fazendo apenas coisa julgada 

formal, ou seja, se surgirem novas provas será possível o oferecimento de nova 

peça acusatória; b) desclassificação: ocorre quando o juiz entender que não se trata 

de crime doloso contra a vida, e, neste caso, determina a remessa do processo ao 

juízo competente; c) absolvição sumária ocorre com: a inexistência do fato delituoso; 

prova de que o acusado não foi o autor ou partícipe do fato delituoso; quando o fato 

não constituir infração penal, ou seja, atipicidade da conduta; quando estiver 

comprovada a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. Neste 
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caso, o processo e finalizado, fazendo esta decisão coisa julgada formal e material; 

d) pronúncia: única possibilidade que leva o processo à segunda fase do 

procedimento próprio do Tribunal do Júri, ocorre quando o juiz sumariante entende 

que há prova do crime e indícios de autoria. Este juízo realizado pelo juiz sumariante 

para a pronúncia chama-se juízo de admissibilidade ou juízo de prelibação. 

Em especial, com relação à decisão de pronúncia, importante destacar que 

esta é um juízo de certeza sobre a materialidade do fato, e de indícios de autoria. 

Logo este juízo, não é uma ‘certeza’ da autoria do delito, senão uma simples análise 

da existência de indícios. Exatamente em razão disto, esta decisão de pronúncia 

deve ser feita com moderação de linguagem e em termos sóbrios e comedidos, sob 

pena de representar pré-julgamento. 

Isso ocorre, pois, após esta decisão de pronúncia, este processo é remetido 

à julgamento pelo Tribunal do Júri, ou seja, será julgado por sete jurados leigos, e, 

portanto, a decisão de pronúncia poderia influenciá-los em sua decisão. 

O Tribunal do Júri, quando da sua segunda fase é composto, como órgão 

decisório, de vinte e cinco jurados, dos quais serão selecionados sete para 

comporem o conselho de sentença, ou seja, que atuarão efetivamente na decisão do 

caso em concreto. 

Este procedimento, apesar de ter sido uma revolução influenciando por 

maneira na superação do sistema inquisitório, atualmente tem passado por muitas 

críticas e modificações na tentativa de enquadrá-lo ao quadro de modificações e 

garantias adquiridas com o passar dor anos.86 

Diversos países, como Alemanha, França, Itália e Portugal já vem 

apresentando opções em relação à este procedimento, visando a efetidade destas 

garantias, que quando da criação do Tribunal do Júri não eram ainda asseguradas.87 

                                                 
86 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 308: “Como explica FERRAJOLI, o Tribunal do Júri desempenhou um 
importante papel na superação no sistema inquisitório, tendo o pensamento liberal clássico assumido 
a defesa do modelo de juiz cidadão em contrate com os horrores da inquisição. Mas o tempo passa e 
os referenciais mudam. Para valorar a figura do juiz profissional, em confronto com a dos juízes 
leigos, não são adequados os critérios do século passado (ou melhor, retrasado), invocados com 
algum acerto naquele momento, mas completamente superados na atualidade. 
87 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 316: [...] o escabinato representa uma instituição superior ao júri, pois 
juízes leigos e técnicos atuam e decidem em coleiado, trata-se de uma modificação na estrutura do 
órgão colegiado, que passa a ser composto por juízes de carreira e ‘leigos’ que decidem 
conjuntamente. 
[...] 
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Apesar de muito se ter para acrescentar sobre o procedimento do Tribunal 

do Júri, esta pequena discussão visa demonstrar o problema relativo à análise 

probatória pelos jurados no Tribunal do Júri, e o conseqüente perigo na utilização 

das peças inquisitórias, ou seja, dos atos de investigação, produzidos na fase do 

Inquérito Policial, como atos de prova. 

Conforme já destacado, os jurados são leigos, ou seja, pessoas do povo que 

vêm julgar. Muitos não conhecem nada do direito. Assim, são membros da 

sociedade como um todo, estudantes, funcionários públicos, donas de casa, 

empregados, empregadores etc. 

Uma das características do juiz é a imparcialidade, e neste caso, deve-se 

levar em consideração a imparcialidade dos jurados, que na segunda fase do 

Tribunal do Júri atuam como verdadeiros juízes. Nesse sentido, Aury Lopes Júnior 

expõe que: “Os leigos estão muito mais suscetíveis a pressões e influências 

políticas, econômicas e, principalmente, midiática, na medida em que carecem das 

garantias orgânicas da magistratura.”88 

Este é um grave problema para o acusado, que se vê na mão de pessoas 

que não conseguem se colocar, jamais, na posição de juízes, visto que, são 

influenciáveis, por diversas formas e motivos, muitas vezes, fatores outros que não 

os legalmente prescritos como possíveis de influência na decisão, mas que, mesmo 

assim, influenciarão, sobre maneira, na decisão daquele jurado. Ressalte-se, porém 

que não se quer aqui, [...] idolatrar o juiz togado, muito longe disso, senão de 

compreender a questão a partir de um mínimo de seriedade científica, 

imprescindível para o desempenho do ato de julgar.89 

Com esta resumida análise, pode-se, já identificar a ação limitada de análise 

dos jurados, ainda que com poderes bastante amplos. E esta ação limitada diz 

respeito a sua ‘incapacidade’ em realizar os diversos juízos axiológicos necessários 

à análise e aplicação do direito ao caso em concreto.90 

                                                                                                                                                         
Na Alemanha, o Tribunal de Escabinos atua no plano dos Amtsgerichte, sendo composto por juízes 
honorários (escabinos) ao lado de um ou dois juízes profissionais. Nas câmaras ou Trumar dos 
Tribunais do Land, existem igualmente dois juízes leigos ao lado de um ou três juízes profissionais. 
88 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 309. 
89 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 310. 
90 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 310: “Os jurados carecem de conhecimento legal e dogmático mínimo 
para a realização dos diversos juízos axiológicos que envolvem a análise da norma penal e 
processual aplicável ao caso, bem como uma razoável valoração da prova. É o grave paradoxo 
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No sistema do Tribunal do Júri, salvo raras exceções, a prova é colhida na 

primeira fase e simplesmente reproduzida na 2ª fase, ou seja, os jurados estão 

apenas presentes na sua reprodução. Com isso, o processo na segunda fase do 

Tribunal do Júri, resume-se a um apanhado de folhas e de análise de uma fase já 

ocorrida, e dificilmente, possibilitando ao jurado, a quem cabe a decisão sobre a 

condenação ou não daquele réu, a análise concreta e profunda das provas 

produzidas na primeira fase. 

 

A regra geral é a realização de mera leitura de peças, com acusação e 
defesa explorando a prova já produzida e subtraindo dos jurados a 
possibilidade do contato direto com testemunhas e outros meios de provas, 
e, como muito, haverá interrogatório no final 9sem esquecer do necessário 
direito de não comparecer ou de comparecer e manter o direito de silêncio). 
O julgamento resume-se a folhas mortas. Os jurados desconhecem o Direito 
e o próprio processo, na medida em que se limitam ao trazido pelo debate, 
ainda que, em tese, tenham acesso a ‘todo’ o processo (como se o ‘todo’ 
fosse apreensível, realmente estivesse no processo e esse processo fosse 
realmente de conhecimento dos jurados).91 

 

Ainda mais grave é a possibilidade de o jurado analisar os autos do Inquérito 

Policial. Conforme exaustivamente demonstrado, o Inquérito Policial deve ser 

utilizado exclusivamente como base para as medidas cautelares e para a formação 

da opinio delicti, e, excepcionalmente, poder-se-á produzir um ato de prova, capaz 

de influenciar no julgamento final do processo, na fase do Inquérito Policial. 

Já foi demonstrado que, por diversas vezes, este procedimento apesar de 

estar baseado nas garantias constitucionais fundamentais, não é respeitado no 

procedimento comum, porém, no procedimento do tribunal do júri é ainda mais claro 

e evidente o seu desrespeito e o perigo que acarreta. 

Quando se possibilita ao jurado a análise, visão, ainda que rápida, do 

procedimento investigatório, no qual foram produzidos diversos atos de investigação, 

o jurado será de imediato influenciado com os atos ali presentes, não só porque 

parecem evidenciar o que estava nebuloso (diante da falta de repetição e produção 

de provas em plenário), mas também, porque sua feitura provêm de autoridades 

públicas, em geral, respeitadas pelo cidadão comum. 

                                                                                                                                                         
apontado por FAIRÉN GUILLÉN: um juez lego, ignorante de la Ley, no puede aplicar um texto de la 
Leu porque no la conoce.” 
91 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 310. 
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Ora, com tudo que foi estudado e defendido no decorrer desta monografia, é 

mais que evidente a clara contrariedade deste procedimento do Tribunal do Júri, que 

contrariando a judicialização das provas, a ampla defesa, o princípio do devido 

processo legal em geral, demonstra a contrariedade deste sistema, no modelo que 

se apresenta, para com as garantias constitucionais fundamentais asseguradas no 

decorrer da evolução do sistema, o qual, o júri, conforme descrito inicialmente, não 

acompanhou. 

Uma das formas de evitar, ao menos este grave problema da utilização do 

Inquérito Policial pelo jurado, seria a exclusão física deste Inquérito Policial dos 

autos do processo. Este tema já foi defendido no final do capítulo 3.2, porém no 

Tribunal do Júri, como se tem assinalado, sua importância é ainda mais eminente, 

uma vez que atualmente, 

 

[...] no Tribunal do Júri, qualquer esperança de ser julgado a partir da prova 
judicializada cai por terra, na medida em que não existe a exclusão física 
dos autos do inquérito e tampouco há vedação de que se utilize em plenário 
os elementos da fase inquisitorial (inclusive o julgamento pode travar-se 
exclusivamente em torno dos atos do inquérito policial). Para completar o 
triste cenário, os jurados julgam por livre convencimento imotivado, sem 
qualquer distinção entre atos de investigação e atos de prova.92 

 

Assim, com todo o exposto nos capítulos anteriores, está aqui apenas uma 

demonstração de mais uma dificuldade na valoração das provas no sistema jurídico 

brasileiro. O caso do Tribunal do Júri é gravíssimo, e evidencia toda a distorção, em 

relação às garantias constitucionais fundamentais e da análise probatória no 

processo penal. Se no caso do procedimento comum, o próprio magistrado, que é 

um estudioso do direito e sabedor do valor das provas, muitas vezes já comete 

erros, pois é humano, o que dizer de leigos exercendo a função de magistrados, no 

que diz respeito ao seu poder, e sem necessidade de motivação de sua decisão, 

sem os conhecimentos necessários para as decisões e com a liberdade de 

apreciação de todos os atos do processo, inclusive da fase ‘endoprocessual’. 

 

                                                 
92 LOPES JR, Aury. Direito Processual penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 311. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A jurisprudência pátria, salvo raras exceções, atuando há tempos com base 

na doutrina clássica, tem demonstrado seu entendimento na valoração probatório do 

Inquérito Policial, ou seja, demonstrando que este instituto, pode ser utilizado como 

fundamento para uma sentença, quando cotejado com provas repetidas na fase 

processual. 

Conforme demonstrado no decorrer deste trabalho, o Inquérito Policial, não 

possui caráter processual, tratando-se de um instituto endoprocessual, ou seja, no 

qual não são asseguradas as garantias específicas da fase processual. 

Além disso, mais que evidenciado, está claro, o atraso do sistema 

processual punitivo no ordenamento jurídico nacional. Isso é evidente quando se 

verifica as datas dos diplomas legais referentes ao sistema penal, bem como à 

quantidade de projetos de lei de reforma ao código de processo penal que tramitam 

no congresso nacional. 

Com isso, diversos doutrinadores, e algumas raras jurisprudências, vêm se 

destacando por demonstrar a contrariedade de algumas interpretações, ações e 

institutos que contrariam o sistema de garantias, conquistados nas últimas décadas, 

em especial com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil em 

1988. 

Dentre seus alvos de críticas, está o instituto do Inquérito Policial, que, 

segundo estes estudiosos contraria, em alguns pontos princípios basilares do 

Estado Democrático de Direito.  

De fato, esta valoração indiscrimanada, ainda que com atribuição de valor 

relativo ao Inquérito Policial, como base para uma sentença condenatória, é uma 

forma de obter o resultado “um” na adição de dois valores “nulos”, isso porque não 

se tem provas suficientes produzidas na fase processual ou com o instituto da 

antecipação da produção de provas para a condenação, logo, como uma forma de 

justificativa, busca-se, nos atos de investigação produzidos no Inquérito Policial, uma 

motivação, ou ensejo que sirva de argumentação para uma condenação. 

De fato, o Inquérito Policial não pode ser tratado como ato de prova, pois, 

assim sendo estaria deixando de lado sua característica endoprocessual e 
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desrespeitando por completo o princípio do devido processo legal. À ele deve ser 

atribuído um valor exclusivamente para a formação da opinio delicti, por parte do 

acusador, e para a tomada de medidas cautelares. 

Evidente que muito ainda se tem para discutir, conforme demonstrado com a 

quantidade de projetos de lei e propostas que tramitam no Congresso Nacional, 

porém, importante destaque merece aqui o Anteprojeto de Reforma do Código de 

Processo Penal apresentado no Senado Federal, tendo como Coordenador o Min. 

Hamiltom Carvalhido e Relator Dr. Eugênio Pacelli de Oliveira, elaborado por uma 

comissão de juristas formadas por: Antonio Correa, Antônio Magalhães Gomes 

Filho, Fabiano Augusto Martins Oliveira, Felix Valois Coelho Filho, Jacinto Nelson de 

Mirando Coutinho, Sandro Torres Avelar e Tito Souza Amaral. 

Nesse anteprojeto (PLS nº 156/2009), cita-se, a título exemplificativo, o art. 

165 que dispõe que: 

 

Art. 165. O juiz formará livremente o seu convencimento com base nas 
provas submetidas ao contraditório judicial, indicando na fundamentação os 
elementos utilizados e os critérios adotados. 
§1º A existência de um fato não pode ser inferida de indícios, salvo quando 
forem graves, precisos e concordantes. 
§2º As declarações do co-autor ou partícipe na mesma infração penal só 
terão valor se confirmadas por outros elementos de prova que atestem sua 
credibilidade. 

 

Portanto, apesar da jurisprudência majoritariamente continuar adotando o 

valor probatório relativo do Inquérito Policial, sem levar em consideração as 

discussões que são travadas, esta onda vem crescendo enormemente, a um ponto 

que não mais pode ser passado desapercebido, ou, ignorado pela sociedade 

jurídica, devendo ser debatido e definido, de uma vez por todas, pela adoção de um 

sistema defensor das garantias e princípios fundamentais. 
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