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1. INTRODUÇÃO  

A definição do processo penal pode se dar de forma análoga a um jogo: 

existem parte distintas que buscam objetivos contrapostos e um juiz em posição 

superior com o papel de tutelar e garantir a legitimidade da disputa – dentro do 

contexto de regras conhecidas pelas partes e previamente estabelecidas. 

A reforma processual penal de 2.008 – embora tenha trazido grandes 

conquistas garantistas para o sistema processual pátrio – permitiu a produção de 

provas pelo magistrado sem a provocação da parte. O objetivo desse pequeno 

estudo é analisar se tal prerrogativa concedida ao juiz fere o sistema acusatório – 

que garante a separação entre as funções exercidas pela acusação e defesa. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Partindo do pressuposto de que o processo penal pode ser entendido como 

um jogo em que cada parte, em obediência aos critérios pré-estabelecidos, busca 

um objetivo que vai contra o da parte adversa, sendo o juiz o garantidor de tal 

obediência, torna-se imprescindível saber até que ponto este último deve se situar 

fora da iniciativa probatória. 

Segundo a maioria doutrinária – com fundamento nos princípios 

constitucionais estabelecidos pela Carta Magna de 1.988 – o sistema processual 

penal adotado pelo Brasil é o acusatório. Tal sistema, nos dizeres de CAPEZ (2008, 

p. 45) “contraditório, público, imparcial, assegura ampla defesa: há distinção entre as 

funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos”. Tal autor ainda busca 

evidenciar que nesse sistema “a autoridade judiciária não atua como sujeito ativo da 

produção de prova, ficando a salvo de qualquer comprometimento psicológico 

prévio”. 

Consigna-se que o sistema acusatório traça a distinção das funções 

processuais de forma a estabelecer um processo penal legítimo em um estado 

democrático de direito.  A imparcialidade do órgão julgador é um requisito 

inquestionável no exercício da jurisdição. O sistema acusatório, partindo dessa base, 
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sustenta que a eventual participação do magistrado na produção de provas violaria a 

imparcialidade da sentença proferida posteriormente, tornando a persecução penal 

carente de legitimidade. 

Não se discute que a imparcialidade é um pressuposto inafastável para o 

exercício da jurisdição. Diz-se que uma das condições indispensáveis para a 

execução prática da jurisdição imparcial é a seguinte: “acusação e defesa devem 

estar em posição de equilíbrio no processo, sendo-lhes asseguradas idênticas 

oportunidades de intervenção e igual possibilidade de acesso aos meios pelos quais 

poderão demonstrar a verdade do que alegam” (AVENA, 2010, p. 11). O magistrado 

como sujeito distinto das partes deve permanecer em posição de inércia, deixando o 

ônus da produção probatória exclusivamente para aquelas. Ora, somente assim elas 

exerceriam igual influência no resultado do processo. 

A produção probatória de iniciativa judicial (nos termos do artigo 156, inciso I 

do Código de Processo Penal) faria com que o magistrado defendesse uma 

determinada posição ab initio, violando a imparcialidade ao ajudar – de forma 

indesejada – determinada parte. O argumento de que muitas vezes a atividade 

probatória de iniciativa do magistrado é uma forma de proteger os interesses do 

acusado beira o absurdo. Isso porque não é tarefa do magistrado defender teses – 

atribuição que é exclusiva das partes. Além do mais, caso no final da instrução o 

magistrado não se sinta na condição de condenar (por ausência de provas que 

legitimem o decreto condenatório) a solução é a absolvição. 

Não bastasse os argumentos teóricos que rebatem a possibilidade de 

produção de provas pelo magistrado como forma de defender os interesses do 

acusado em um processo verdadeiramente garantista, um argumento prático salta 

aos olhos: não se costuma buscar provas de absolvição. Sendo a ausência de 

provas um motivo legal para absolvição, a iniciativa de produção por parte do 

magistrado (com o objetivo de absolver) seria desprovida de função. As provas 

buscadas pelo magistrado – na prática – são essencialmente condenatórias. Não há 

sentido em permitir que o juiz, sob a alegação de beneficiar o réu, aja de forma a 

eventualmente prejudicá-lo: os meios estariam em total desacordo com os fins. 
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O que se deve buscar é uma jurisdição imparcial, que não tome partido na 

produção probatória de forma a beneficiar qualquer uma das partes processuais. 

Essa é uma condição essencial para um processo penal com respeito às normas 

constitucionais. 

3. CONCLUSÃO 

Embora a legislação penal pátria permita a produção de provas pelo 

magistrado (sem a provocação das partes interessadas), tal previsão legal não 

guarda compatibilidade com o processo penal acusatório. As funções de acusação e 

defesa devem ocorrer de forma destacada no contexto processual, blindadas contra 

qualquer intervenção indevida da autoridade julgadora – independente do 

fundamento para tal intervenção (seja para defender os interesses da defesa ou da 

acusação). 

O juiz deve se manter distante das partes, fixando a atividade probatória 

como tarefa exclusiva destas. Toda produção probatória é calcada em um fim: o juiz, 

ao adentrar, de ofício, em tal tarefa, apenas buscará legitimar (com a prova 

produzida) a sentença no sentido do fim preestabelecido. Tal permissão – além de 

desvirtuar os objetivos do processo penal – fere a imparcialidade e impede a 

avaliação sistemática do contexto probatório. A tarefa do juiz é julgar de acordo com 

as regras, nunca participar de modo a interferir no resultado do jogo. 
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