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RESUMO 

 

CURY, Nayara Ghalie. O princípio da imparcialidade e os poderes instrutórios do juiz no 

processo penal. 2020. 162 páginas. Dissertação (Mestrado em: Direito Processual Penal) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

A presente dissertação visa a profunda análise sobre os poderes instrutórios do juiz em sua 

atuação no processo, a qual deve ser sempre imparcial. O princípio da imparcialidade do 

juiz e a sua possibilidade de agir de ofício são importantes características listadas pela 

doutrina para indicar se o sistema penal adotado é mais tendente ao sistema acusatório ou 

inquisitório. Por isso, a primeira análise desse trabalho recai sobre o princípio da 

imparcialidade, os institutos que têm como fim a sua proteção e a sua previsão em todo o 

ordenamento jurídico brasileiro. Em seguida, estudam-se os poderes instrutórios do juiz, 

com uma sucinta análise da teoria geral da prova no processo penal e as previsões de 

poderes instrutórios estabelecidas na legislação brasileira. Posteriormente, debruça-se 

sobre o instituto do juiz das garantias, o qual foi recentemente incluído no Código de 

Processo Penal pela lei nº 13.964/2019 e a sua influência no princípio da imparcialidade e 

nos poderes instrutórios. Por fim, é feita a análise dos poderes instrutórios do juiz no 

processo civil, em cotejo com o sistema probatório no processo civil, traçando-se um 

paralelo entre o princípio da imparcialidade e os poderes instrutórios no processo penal e 

no processo civil.  
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ABSTRACT 

 

CURY, Nayara Ghalie. Principle of impartiality and judge’s iniciative in criminal 

proceedings. 2020. 162 páginas. Dissertation (Master) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

This dissertation seeks to analyse in depth the judge's initiative during judicial proceedings, 

which must always be impartial. The principle of impartiality and the possibility of a judge 

perform without being provoked are both two important aspects highlighted by legal 

scholars in order to determine whether the criminal proceedings fits better to the 

adversarial system or to the inquisitory system. Thus, this work's first analysis is about the 

principle of impartiality, the legal mechanisms designed for its protection, as well as the 

referrences the Brazilian legal system make to it. Further, the judge's initiative to request 

evidence approached, in the light of a brief analysis on the general theory of evidence in 

criminal proceedings and on the existent rules about judge's initiative according to the 

Brazilian legal system. Moreover, this work examine the pre-trial judge's concept, recently 

introduced on the Criminal Proceedings Code by the law 13.964/2019, and its influence on 

the principle of impartiality, as well as on the judge's initiative extent. Finally, it offers an 

analysis about the judge's initiative on civil procedure, in the light of general theory of 

evidence in civil proceedings, establishing a parallel between the principle of impartiality 

and the judge's initiative on criminal proceedings and civil proceedings. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas penais podem ser, principalmente, acusatórios ou 

inquisitórios e eles são distinguidos por uma característica essencial: a separação das 

funções de acusar, defender e julgar. No sistema acusatório, que se compatibiliza com o 

Estado Democrático de Direito, a separação dessas funções é bem evidente.  

E para garantir que o juiz julgue a causa de modo justo, os 

ordenamentos jurídicos baseados no sistema acusatório estabelecem como primordial para 

a atuação do juiz a observância do princípio da imparcialidade. O juiz, ao julgar a causa, 

tem que não somente ser imparcial, mas parecer ser imparcial não só para as partes, mas 

sim para toda a sociedade. 

Ocorre que, como será visto, todo juiz tem suas convicções 

pessoais, formação política e valores que podem influenciar na sua forma de ver e julgar o 

processo. Por isso, a Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais preveem 

uma série de normas que tentam garantir que o juiz atue de modo imparcial no processo.  

Como exemplo dessas normas pode-se citar o princípio do juiz 

natural, da motivação das decisões, bem como as regras de impedimentos e suspeições. 

Exemplo que também será estudado nessa dissertação é o juiz das garantias, recentemente 

introduzido no Código de Processo Penal brasileiro, mas ainda em período de vacatio 

legis. 

Outra característica que em análise generalizada é vista como 

própria de sistemas penais inquisitórios e que pode violar o princípio da imparcialidade é a 

possibilidade de o juiz ter poderes instrutórios no processo penal, isto é, o juiz, quando o 

ordenamento jurídico lhe permite esses poderes, não necessita ficar adstrito às provas 

trazidas pelas partes no processo, pois ele tem a possibilidade de requerer a produção de 

provas que entender necessárias. 

De modo genérico e simplista, costuma-se generalizar que, no 

sistema acusatório, o juiz para ser imparcial não pode ter poderes instrutórios, pois a 

característica básica do sistema inquisitivo é a iniciativa probatória do juiz que, ao 

determinar a produção de provas, atua como parte e coloca em risco sua imparcialidade; 

Entretanto, a presente dissertação tem como finalidade demonstrar 

que não é bem assim e que essa afirmação genérica é equivocada, uma vez que não se pode 

afirmar que o juiz sem poderes instrutórios será imparcial. A iniciativa probatória do juiz 
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deve ser uma exceção, isso é certo, mas, muitas vezes, ela pode ser necessária para o 

esclarecimento da lide e o julgamento do processo de forma mais justa. 

A Constituição Federal brasileira de 1988 estabelece o sistema 

acusatório e prevê diversos direitos e garantias individuais para garantir que esse sistema 

seja aplicado. O Código do Processo Penal, por sua vez, data de 1941 e tem diversos 

resquícios inquisitórios desse sistema, apesar das diversas mudanças e reformas feitas para 

adaptá-lo ao sistema acusatório. 

O Código de Processo Civil de 2015, apesar de ter sido 

recentemente promulgado e em suas normas fundamentais determinar que ele será aplicado 

e interpretado conforme as disposições constitucionais, prevê ampla iniciativa probatória 

do juiz em uma interpretação literal. Assim, se demonstrou necessária uma breve análise 

do processo civil, inclusive com o fito de estudar até mesmo uma interpretação mais 

alinhada à Constituição Federal ao fazer um paralelo entre processo civil e processo penal. 

Assim, a presente dissertação tem como objetivo a análise do 

princípio da imparcialidade no ordenamento jurídico e das garantias que visam sua 

proteção, não só na Constituição Federal como também na legislação infraconstitucional. 

Em relação aos poderes instrutórios do juiz no processo penal brasileiro, é necessário seu 

estudo para encontrar a melhor forma de compatibilizá-lo com as disposições 

constitucionais, uma vez que a presença de poderes instrutórios do juiz não significa a 

quebra da imparcialidade e violação ao sistema acusatório.  
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CONCLUSÕES 

 

Após todo o estudo exposto na presente dissertação, o primeiro 

ponto a se destacar é que não existe sistema penal puro. Não existe sistema acusatório puro 

que siga à risca todas as características impostas a esse sistema. Foram examinados os 

exemplos do Chile e de Portugal, que são ótimos exemplos de países que adotam o sistema 

acusatório no processo penal e protegem a imparcialidade do juiz e, mesmo assim, eles têm 

previsões legais acerca dos poderes instrutórios do juiz, ainda que sejam poucas e em casos 

excepcionais. 

Ser adepto do sistema acusatório significa que a essência das 

normas segue esse sistema. Mas não significa que não terá fatores que historicamente 

podem estar relacionados ao sistema inquisitório. O que é necessário analisar é se na 

prática, diante de todo o contexto histórico e das normas que compõem o ordenamento 

jurídico, o sistema adotado será predominantemente acusatório. 

O princípio da imparcialidade é sim um vetor essencial da 

caracterização do sistema acusatório e deve ser perseguido em qualquer processo, não só 

no processo penal. A Constituição da República de 1988 peca ao não prever esse princípio 

expressamente, apesar de ser inquestionável que a imparcialidade é um princípio implícito 

na Constituição brasileira. 

As normas da Constituição e da legislação infraconstitucional não 

garantem com toda a certeza que todo juiz atuará no processo imparcialmente. Entretanto, 

é certo que essas normas são extremamente necessárias para garantir o mínimo de 

imparcialidade e para assegurar às partes a possibilidade de afastar do julgamento da lide 

um juiz imparcial ou recorrer de uma decisão em que se constata que o juiz decidiu de 

modo parcial.  

O Código de Processo Civil de 2015 traz importantes normas que 

devem ser aplicadas as processo penal com o fim de garantir a imparcialidade do juiz, 

como foi exposto nessa dissertação: o princípio da não surpresa, o zelo do juiz pela 

observância do contraditório e a necessidade de motivação das decisões com a análise dos 

argumentos e provas trazidos pelas partes ao processo. 

Entretanto, ao analisar as controvérsias que surgem acerca da 

interpretação do novo Código, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, 
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infelizmente, as normas que garantem a motivação das decisões, vetor importante para 

análise da imparcialidade ou não do juiz ao proferir a sentença penal:  

Não existe óbice a que o julgador, ao proferir sua decisão, acolha os 

argumentos de uma das partes ou de outras decisões proferidas nos autos, 

adotando fundamentação que lhe pareceu adequada. O que importa em 

nulidade é a absoluta ausência de fundamentação. A adoção dos 

fundamentos da sentença de 1ª instância ou das alegações de uma das 

partes como razões de decidir, embora não seja uma prática 

recomendável, não traduz, por si só, afronta ao art. 93, IX, da CF/88. A 

reprodução dos fundamentos declinados pelas partes ou pelo órgão do 

Ministério Público ou mesmo de outras decisões proferidas nos autos da 

demanda (ex: sentença de 1ª instância) atende ao art. 93, IX, da CF/88. A 

motivação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de 

uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo 

processo é chamada pela doutrina e jurisprudência de motivação ou 

fundamentação per relationem ou aliunde. Também é denominada de 

motivação referenciada, por referência ou por remissão. STJ. Corte 

Especial. EREsp 1021851-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgados em 

28/6/2012. STJ. 2ª Turma. EDcl no AgRg no AREsp 94.942-MG, Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 5/2/2013 (Info 517). O art. 

489, § 1º do CPC/2015 previu uma série de exigências para a 

fundamentação das decisões judiciais. Diante disso, alguns autores 

sustentaram que, a partir da entrada em vigor desse novo diploma, teria 

sido proibida a motivação per relationem. Essa não foi, contudo, a 

conclusão adotada pelo STJ. Para o Tribunal, mesmo com o novo CPC, 

continua sendo possível esta técnica de motivação: (...) a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, bem assim a do Supremo Tribunal 

Federal, admitem a motivação per relationem, pela qual se utiliza a 

transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do 

processo. Assim, descaracterizada a alegada omissão e/ou ausência de 

fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 

489 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça (...) STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 1440047/SP, Rel. Min. 

Francisco Falcão, julgado em 11/06/2019.
337

 

                                                 
337

 CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Princípio da fundamentação (art. 11) e validade da 

fundamentação per relationem. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
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Apesar do posicionamento da jurisprudência relativizando as 

normas processuais, elas são muito válidas quando aplicadas ao processo penal para 

garantia do contraditório e da imparcialidade do juiz. As normas processuais civis citadas 

darão oportunidade de as partes se manifestarem no processo acerca de todos os fatos, 

inclusive fatos cognoscíveis de ofício pelo juiz, para evitar que seja proferida uma sentença 

com um elemento surpresa que as partes não tiveram a mínima oportunidade de se 

manifestar a respeito ou de ter prévio conhecimento do fato que pode acarretar em uma 

decisão desfavorável a elas. 

No processo penal está em jogo a liberdade de um indivíduo. 

Portanto, ele deve ter todas as oportunidades possíveis de se manifestar, desde que não seja 

claramente para protelar e bagunçar o processo. O direito penal é a ultima ratio, portanto, o 

processo penal deve ter maior cuidado possível para assegurar a observância dos deveres e 

garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. 

Também no tocante ao princípio da imparcialidade, muito se afirma 

sobre o juiz das garantias ser um instituto apto a dar mais uma segurança da parte de que 

será julgada por um juiz imparcial, que não teve acesso às investigações e, portanto, não 

ficou contaminado com os indícios constantes no inquérito policial.  

Parece que é um instituto realmente benéfico ao processo penal 

acusatório. Entretanto, pode ter um viés negativo à imparcialidade: esse juiz pode ficar 

íntimo da autoridade policial com quem terá contato constante e direto em razão de suas 

funções, ainda mais em comarcas pequenas em que atuarão sempre os mesmos policiais e 

os mesmos juízes. 

A reforma de 2019 que introduziu o juiz das garantias no Código 

de Processo Penal talvez tenha sido um pouco apressada, pois o instituto deverá ser 

implementado nos tribunais logo após sua vacatio legis de um mês. Ou seja, no final de 

janeiro de 2020 já estará vigente em todo o país o juiz das garantias, caso nenhuma liminar 

das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra ele seja deferida. 

Talvez o melhor teria sido ter sido feito um estudo prévio acerca de 

todo o trabalho que deverá ser realizado pelos tribunais para implementação do juiz das 

garantias e, ao promulgar a reforma, ter dado um prazo para que os tribunais se adaptem e 

introduzam essa figura de maneira organizada. 

                                                                                                                            
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/73e0f7487b8e5297182c5a711d20bf2

6>. Acesso em: 13/01/2020. 
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Muitas reformas são feitas no Código de Processo Penal, mas uma 

coisa é certa: o atual Código tem um viés inquisitório e, sistematicamente, suas normas 

ficam desconexas, pois misturam-se normas antigas com resquícios inquisitórios e normas 

novas com viés acusatório de acordo com a Constituição. 

Em relação aos poderes instrutórios, entende-se no mesmo sentido 

que a professora Ada Pellegrini: o modelo acusatório de processo penal não interfere com 

os poderes instrutórios do juiz, pois suas características são bem diversas. A separação 

nítida das funções de acusar, defender e julgar não demandam um juiz inerte e passivo.
338

 

Apesar de parte doutrina entender que os poderes instrutórios do 

juiz ferem o sistema acusatório, essa não é uma afirmação correta. Os poderes instrutórios 

amplos, sem limites, em que o juiz age como parte e com interesses pessoais fere sim o 

sistema acusatório. No entanto, os poderes instrutórios com limites e complementares, 

destinados a esclarecer dúvidas relevantes no processo não ferem o modelo acusatório. 

Ademais, os poderes instrutórios de ofício pelo juiz jamais devem 

ser possíveis na fase investigatória. O juiz só tem esses poderes na fase processual. 

Também se entende não ser possível que o juiz converta a prisão em flagrante em prisão 

preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público. 

Assim, quando o juiz for se utilizar de seus poderes instrutórios, o 

correto é que essa decisão seja bem fundamentada para que seja objetivo e óbvio o motivo 

de determinação da produção da prova e que fato ela visa esclarecer. Ademais, sempre 

deve ser garantido o contraditório às partes e elas devem sim participar da produção da 

prova e opinar sobre os resultados obtidos, em observância ao devido processo legal e 

ampla defesa. 
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