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RESUMO 

 

VALARINI, Victor. Processo penal adversarial: influências sobre a regulamentação da 

produção da prova oral no processo penal brasileiro. 2018. 190 p. Mestrado – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

O presente estudo tem por escopo identificar eventual aproximação entre o sistema 

processual penal brasileiro e o sistema adversarial com base na análise da regulamentação 

da produção da prova oral em matéria penal no Brasil. O Código de Processo Penal 

brasileiro, introduzido no ordenamento pátrio pelo Decreto-Lei no 3.689/1941, está em vigor 

desde 1942. A partir daí, a legislação processual penal submeteu-se a muitas reformas que 

alteraram, em diversos aspectos, a sua essência. Adota-se como ponto de partida os 

contrapostos conceitos de processo adversarial e de processo inquisitorial, 

metodologicamente assumidos como “tipos ideais”. A identificação de uma cultura jurídica 

processual, que se tem alterado em favor de uma racionalidade adversarial, fundamenta-se 

nas análises da exposição de motivos do Código de Processo Penal de 1941, de aspectos 

gerais da Lei no 9.099/1995 e das exposições de motivos dos projetos de lei que deram 

origem às reformas processuais penais de 2008. Ademais, sob a ótica adotada, procede-se 

ao exame específico dos dispositivos regulamentadores da produção da prova oral em 

matéria penal e dos concernentes à legislação projetada, reunindo-se elementos que 

fundamentam a identificação do movimento de aproximação pesquisado e dos aspectos que 

o limitam. 

 

Palavras-chave: Direito processual penal. Processo adversarial. Processo inquisitorial. 

Sistema processual. Provas. Sistema probatório. Prova oral. Gestão probatória.  

  



 

ABSTRACT 

 

VALARINI, Victor. Adversarial criminal trial: influences on the regulation of the production 

of oral evidence in Brazilian criminal procedure. 2018. 190 p. Master’s Degree – Faculty of 

Law, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

This study aims at identifying a possible approximation between the Brazilian criminal 

procedure system and the adversarial system, based on the analysis of the regulation of the 

production of oral evidence in criminal matters in Brazil. The Brazilian Code of Criminal 

Procedure, which was introduced into the country law by Decree-Law no. 3.689 of 1941, 

has been in force since 1942. Since then, criminal procedural legislation has undergone many 

reforms, which have altered its spirit. As a starting point, the concept of adversarial process, 

as opposed to that of the inquisitorial process, is adopted methodologically as an “ideal-

type”. The identification of a procedural legal culture that has changed in favor of an 

adversarial rationality is based on analyses of the explanatory memorandum of the Code of 

Criminal Procedure of 1941, of general aspects of Law no. 9.099 of 1995 and of the 

explanatory memorandum of the bills that gave rise to the reforms in the criminal procedural 

legislation of 2008. It is also accomplished, from the adopted perspective, a specific 

examination of the regulatory devices for the production of oral evidence in criminal matters 

and those concerning the pending legislation, gathering factors which support the 

identification of the movement of approximation mentioned in the study and the aspects that 

restrict that movement. 

 

Keywords: Criminal Procedure Law. Adversarial Trial. Inquisitorial Trial. Procedural 

system. Evidence. Evidence Law. Oral Evidence. Evidence Management.  
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INTRODUÇÃO 

 

Em termos abstratos, estudiosos das ciências jurídicas, em um movimento de 

constante requestionamento de premissas e pontos de partida, estão sempre à procura da 

elaboração de um “modelo ideal” de ordenamento jurídico, capaz de se adequar à sociedade 

à qual o direito se aplica. Como os paradigmas se alteram com o decurso do tempo, é 

esperado que sempre se tenha material em potencial para reexames das normas postas. 

O Código de Processo Penal (CPP) brasileiro, por sua vez, não é novo. Introduzido 

no ordenamento pátrio pelo Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941, o diploma 

legislativo está em vigor desde 1942, sendo inevitável que se aponte a ocorrência, nesses 

quase oitenta anos, de incontáveis mutações pelas quais a sociedade brasileira passou. 

Se a questão for analisada pelo prisma político, o Código de Processo Penal emergiu 

no período da Segunda Grande Guerra, durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas. As 

alusões são expressas, na sua exposição de motivos, à legislação italiana fascista. A partir 

daí, vivenciaram-se, no Brasil, dois períodos de redemocratização – intercalados por uma 

ditadura militar de mais de vinte anos –, sendo o último consagrado pela promulgação da 

Constituição Federal de 1988, cuja natureza é democrática, social, asseguradora de uma 

gama de direitos e garantias fundamentais, por isso denominada Constituição Cidadã por 

Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte à época.  

Vislumbrado o panorama pelo viés cultural, o recente fenômeno da globalização, 

impulsionado pelo aumento da velocidade e da intensidade de trocas de informações, 

proporcionou um intercâmbio cultural de dimensões até então inimagináveis. Com isso, 

ninguém pôde se blindar de influências externas, o que, naturalmente, deu origem a 

mudanças nesse campo e, por conseguinte, na seara jurídica. No caso brasileiro, não foi 

diferente. 

Nesse contexto, a despeito de não ter sobrevindo outro Código de Processo Penal, 

é intuitiva a conclusão de que, em muitas vertentes, a sociedade se transformou e, com isso, 

a lei processual precisou se adaptar às suas demandas. E, de fato, algumas foram as reformas 

às quais essa legislação se submeteu. 

Os critérios sob os quais as modificações da lei processual penal podem ser 

analisadas variam. Certamente, o mais utilizado pela doutrina e pela jurisprudência pátrias 

refere-se à dicotomia processo acusatório e processo inquisitório. Essa classificação, que diz 

respeito à distribuição das funções de acusação, defesa e julgamento, é de essencial 
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importância, mas, como dito, não constitui a única maneira pela qual o assunto pode ser 

observado. 

Desse modo, tem-se, menos difundida entre os países tradicionalmente associados 

à civil law, a definição de processo adversarial, contraposta à de processo inquisitorial. Essa 

nomenclatura leva em consideração o grau de confronto e a atuação das partes na gestão 

probatória.  

Nessa linha o processo adversarial caracteriza-se por um esquema de determinação 

dos fatos por uma disputa justa, com a gestão probatória incumbida às partes, enquanto o 

processo inquisitorial parte de um conceito centrado no julgador, estruturando-se em função 

de os elementos probatórios serem produzidos para o juiz, sendo, portanto, a sua atuação 

significante na produção da prova, priorizando-se, por conseguinte, o intento da máxima 

acumulação de elementos probatórios. 

Observado o desenvolvimento da legislação processual penal brasileira sob esse 

preceito, notou-se ser consideravelmente detectável algum movimento. Isso porque, se, por 

um lado, o Código de Processo Penal, em sua origem, engendrou um arranjo em torno da 

autoridade judicial, atribuindo-lhe funções primárias na gestão da prova e do processo e, de 

certo modo, até objetificando as partes, por outro, as reformas processuais penderam para 

um caminho oposto. 

Já com a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, apesar de seu âmbito restrito – 

deu-se apenas em relação a crimes de menor potencial ofensivo –, são perceptíveis tanto a 

introdução de espaços de justiça consensual no sistema processual penal brasileiro quanto o 

entendimento da maior efetividade inerente a um processo oral e concentrado. Essas noções 

afastam-se da compreensão inquisitorial e, por consequência, aproximam-se da adversarial. 

Mas foi com as reformas processuais penais de 2008 – instituídas pelas Leis nos 

11.689, de 9 de junho; 11.690, também de 9 de junho; e 11.719, de 20 de junho (todas desse 

ano) – que se tornou mais evidente, em diversos dos seus aspectos, a franca decadência da 

ideia de determinação dos fatos centrada no protagonismo da figura do julgador. Reveladora 

disso foi, por exemplo, a extinção do sistema presidencialista de inquirição de testemunhas 

que, com as leis de 2008 mencionadas, passou a ocorrer mediante exame cruzado, ou seja, 

crucialmente pelas inquirições diretas das partes, relegando-se ao juiz função suplementar 

no ato. 

Ademais, Antonio Magalhães Gomes Filho, integrante da Comissão de juristas 

responsável pela elaboração das reformas de 2008, reconhece expressamente a influência 

que o sistema adversarial teve nas reformas processuais, assunto a ser abordado ao tratar 
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das provas na Lei no 11.690/2008, em obra a ser referenciada oportunamente, nesta 

dissertação.  

Assim, sob essa ótica, pode-se fazer as seguintes indagações: é possível traçar um 

movimento de aproximação do sistema probatório brasileiro em matéria penal relativamente 

ao sistema processual adversarial? Em caso positivo, quais são os elementos indicativos 

desse movimento e os seus limites? É à resposta a esses questionamentos que se dedica esta 

dissertação. 

Para tanto, tornou-se necessário realizar um recorte do objeto de estudo. Em razão 

de ser inviável o balanço de todos os dispositivos legislativos concernentes ao processo 

penal, identificou-se alguma perspectiva sob a qual se pudesse fazer uma avaliação 

aprofundada e que, se não respondesse de forma absoluta ao indagado, ao menos contribuísse 

significantemente para elucidar a questão posta. Determinou-se, assim, o estudo da 

regulamentação da produção da prova oral no processo penal brasileiro. 

Desenvolveu-se o trabalho em duas frentes. A primeira parte do trabalho serviu à 

instituição das premissas necessárias ao aprofundamento exigido pelo tema e, com esse 

propósito, contemplou, no Capítulo 1, primordialmente observações acerca da ideia de 

processo adversarial e suas decorrências, e, no Capítulo 2, o desenvolvimento histórico da 

concepção do senso de um processo penal adversarial, ocorrido na Inglaterra a partir do 

final do século XVII. 

A segunda parte do trabalho – capítulos 3 a 5 – teve como foco o sistema processual 

penal brasileiro e o ponderamento da matéria central proposta por esta dissertação, qual seja, 

responder se é possível traçar um movimento de aproximação da regulamentação da 

produção da prova oral no sistema probatório brasileiro em matéria penal relativamente ao 

sistema processual penal adversarial e, em caso positivo, quais são os elementos indicativos 

desse movimento e os seus limites. 

No Capítulo 3, pelas análises (1) da exposição de motivos do Código de Processo 

Penal, (2) de algumas feições da Lei no 9.099/1995 e (3) das exposições de motivos dos 

projetos de lei que deram origem às reformas processuais de 2008, procurou-se expor, 

linearmente, de que modo a cultura jurídico-processual pátria tem se desenvolvido em 

direção a um processo penal mais centrado no confronto e nas partes. 

Já no Capítulo 4, procedeu-se ao estudo específico da legislação processual 

brasileira, selecionando-se os pontos fundamentais e pertinentes à reunião de elementos que 

servissem à conclusão de uma eventual aproximação ou afastamento da regulamentação da 

produção da prova penal no Brasil relativamente ao processo adversarial. Destinou-se esse 
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espaço ao exame das disciplinas (1) da prova testemunhal; (2) do interrogatório; (3) da prova 

pericial; (4) da acareação; (5) da produção da prova perante o Tribunal do Júri; (6) da 

colaboração premiada e da oitiva do colaborador; (7) da prova emprestada; (8) do 

estabelecimento do contraditório judicial como regra para a produção da prova penal; e (9) 

da produção da prova no âmbito dos Tribunais. 

O Capítulo 5, por sua vez, dedicou-se a apreciar a legislação processual penal 

projetada, atualmente em trâmite no Congresso Nacional, com o propósito de verificar 

eventuais inovações que pudessem contribuir para o objeto de estudo deste trabalho. 

As reflexões, apresentadas no item Conclusão, são resultado da retomada dos 

pontos mais importantes delineados ao longo do trabalho e têm o condão de ofertar as 

respostas para o problema de pesquisa desta dissertação.  
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve por objetivo, mediante a análise da lei brasileira, traçar se havia 

um movimento de aproximação da regulamentação da produção da prova oral no sistema 

probatório brasileiro em matéria penal relativamente ao sistema processual penal adversarial 

e, em caso afirmativo, identificar os elementos indicativos desse movimento e os seus 

limites. Para tanto, adotou-se a metodologia associada ao conceito weberiano de “tipos 

ideais”, segundo o qual não são constatáveis, na realidade prática, sistemas que 

correspondam in totum aos tipos definidos. Dessa análise, inferiu-se o que se segue. 

1 O conceito de sistema processual adversarial se contrapõe ao de sistema processual inquisitorial. 

2 O sistema adversarial caracteriza-se, em linhas gerais, pela determinação dos fatos em virtude do 

resultado de uma disputa justa em juízo entre as partes, sendo-lhes incumbida a gestão probatória. 

Alicerça-se, assim, em torno da compreensão do confronto e do protagonismo das partes. 

3 O processo inquisitorial, por sua vez, parte de uma ideia centrada no julgador. Fundamenta-se na 

concepção de que as provas são produzidas para o juiz, motivo pelo qual a sua atuação na produção 

da prova é significante, bem como prioriza o intento da máxima acumulação de elementos 

probatórios. 

4 Não há esquema de determinação de fatos epistemologicamente perfeito. O processo relativo a 

determinado ordenamento jurídico terá suas feições estabelecidas pela ponderação entre a 

percepção do modo mais apto – em termos de acertamento judicial – de desenvolvimento do 

processo e os ditames político-morais que contemplam a essência do pensamento, em seu conjunto, 

da sua sociedade. Esses elementos podem variar, e essa variação refletirá nas características dos 

correspondentes sistemas processuais adotados.  

5 Assume-se o confronto como a espinha dorsal do sistema adversarial, sendo de ampla utilidade as 

lições de Stefano Maffei, que indica seis elementos nos quais, no contexto probatório, desdobra-se 

esse direito: (1) a publicidade; (2) a presença do imputado; (3) a presença do juiz e dos jurados; (4) 

a obrigação de dizer a verdade; (5) a revelação da identidade de quem depõe; e (6) o confronto 

dialético.  

6 De modo semelhante, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconhece como conteúdo do Right of 

Confrontation: (1) a prestação do testemunho sob juramento – o que se identifica com o dever de 

dizer a verdade; (2) a oportunidade de realização do exame cruzado pari passu à tomada do 
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depoimento; e (3) a capacidade do juiz e dos jurados – aqueles que possuem poderes decisórios – 

de apreciar o comportamento da vítima durante o testemunho. 

7 Procedeu-se à reconstrução histórica da gênese da noção de processo que permeia o sistema 

adversarial em matéria penal e se identificou esse surgimento como ocorrido no direito inglês dos 

séculos XVIII e anteriores, e, então, por meio do cruzamento dos registros dos julgamentos do 

Tribunal de Old Bailey e das obras de doutrinadores que se propuseram a essa reconstrução, expôs-

se, em termos gerais, as condições sociais e políticas que culminaram na formação do primeiro 

processo penal adversarial. 

8 Entre as peculiaridades desse desenvolvimento, destaca-se que a aceitação e o fortalecimento do 

papel do advogado de defesa foram fundamentais no estabelecimento de um verdadeiro confronto 

no âmbito processual. 

9 Pelas análises da exposição de motivos do Código de Processo Penal de 1941, de aspectos gerais 

da Lei no 9.099/1995 e das exposições de motivos dos projetos de lei que deram origem às reformas 

processuais de 2008, evidenciou-se o desenvolvimento da cultura jurídica processual pátria em 

direção a uma mentalidade processual mais centrada na atuação das partes e no confronto. 

10 Entende-se produção da prova oral como a atividade de inserção, no campo do processo, 

mediante expressão oral, dos elementos probatórios que servem de base à atividade cognitiva do 

julgador na formação da sua convicção. 

11 No que toca à prova testemunhal, a redação original do Código de Processo Penal, essencialmente, 

atrelou-se à racionalidade inquisitorial. Se, por um lado, a oralidade e o contraditório foram 

definidos como regra, outros elementos tornam incontestável o tratamento inquisitorial dado pela 

legislação anterior, quais sejam, (1) a forma como se regulamentou a inquirição de testemunhas; 

(2) as atribuições relativamente amplas de iniciativas instrutórias ao juiz penal; (3) a possibilidade 

da oitiva de determinados indivíduos sem que lhes fosse necessário prestar compromisso de dizer 

a verdade; (4) a produção em determinadas situações da prova testemunhal mediante carta 

precatória; e (5) a possibilidade de retirada do réu da sala de audiências, em determinadas hipóteses. 

12 As reformas às quais a disciplina da prova testemunhal se submeteu modificaram, 

substancialmente, esse panorama, com a introdução de disposições que colocaram as partes no 

protagonismo da inquirição das testemunhas e que permitiram o uso da videoconferência nas 

hipóteses de carta precatória e de necessária retirada do réu da sala de audiências. 

13 No que tange ao interrogatório, os pontos nevrálgicos da redação original do Código de Processo 

Penal que demonstravam incompatibilidade com a racionalidade adversarial consistiam na sua 
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idealização apenas como meio de prova e nos decorrentes empecilhos ao exercício pleno de algum 

tipo de direito ao silêncio. Ademais, havia, nas disposições que o regulamentavam, evidentes sinais 

– como a previsão do reinterrogatório – de que se tratava de um ato destinado ao juiz. Por fim, o 

procedimento constituído em 1941 definitivamente não estabelecia o protagonismo das partes, já 

que as alienava da condução do interrogatório e as impedia de formularem perguntas ao acusado. 

14 Com as alterações perpetradas, a essência do interrogatório se modificou e a sua natureza 

comparativamente se aproximou de uma compreensão adversarial. O momento de sua realização 

foi deslocado para o final da instrução, em conformidade com o seu entendimento como meio de 

defesa. Estabeleceu-se a presença obrigatória do defensor durante o interrogatório e, por 

conseguinte, construiu-se a visão do advogado da parte como imprescindível à administração da 

justiça, colocando-se ênfase na atuação das partes, que passaram a poder formular perguntas, de 

modo indireto, ao acusado. De igual maneira ao que ocorre no tocante às testemunhas, surgiram 

previsões acerca da realização do interrogatório por videoconferência. O direito ao silêncio, por 

sua vez, desenvolveu-se consideravelmente ao ser suprimida a consignação das perguntas não 

respondidas e fixada a impossibilidade de interpretação do silêncio em prejuízo da defesa. 

15 No que se refere à prova pericial, a redação original do Código de Processo Penal também a 

delineou com caráter essencialmente inquisitorial. As modificações operadas na sua disciplina não 

alteraram peremptoriamente esse contexto – ao menos a ponto de se dizer que se estabeleceu uma 

estrutura adversarial na produção da prova pericial –, mas duas questões instauraram, de forma 

relevante, mais conflito nesse panorama, quais sejam, a figura do assistente técnico e a 

possibilidade de as partes requererem a oitiva do perito.  

16 No universo do Tribunal do Júri, mesmo no sistema originário implantado pelo Código de 

Processo Penal, os julgamentos em plenário se aproximavam muito mais de uma concepção 

adversarial do que aqueles que se submetiam ao procedimento ordinário. Isso não significa, 

todavia, que todas as disposições acerca da produção da prova oral em plenário se coadunavam 

com esse sistema processual. 

17 A legislação de 1941, por exemplo, previa o interrogatório como ato inicial da instrução em 

plenário, seguido pelas oitivas das testemunhas de acusação e de defesa, nessa ordem. As reformas 

de 2008 deslocaram-no para o momento final da instrução. Houve, também, alteração no sentido 

de se realizar a formulação direta de perguntas pelas partes ao acusado, atribuindo-lhes maior 

protagonismo na gestão das provas – é bem verdade que essa gestão não é exclusiva, pois o juiz 

permaneceu sendo o primeiro a fazer as perguntas, possuindo, portanto, função mais que 

suplementar na prática do ato. Por fim, a lei de 2008 também determinou a proibição da utilização 
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de algemas no acusado em plenário, exceto se imprescindível. Em todas essas perspectivas, as 

modificações operadas se amoldam, de certa maneira, à percepção adversarial. 

18 No tocante à produção da prova testemunhal perante o Tribunal do Júri, havia aspectos, mesmo 

nas disposições originárias do Código de Processo Penal, muito mais ligados ao sistema 

adversarial do que aqueles contidos no procedimento ordinário, como a inquirição direta das 

testemunhas. Ao juiz, de modo semelhante ao do interrogatório atual, coube a primeira inquirição 

das testemunhas, e a lei de 2008 não alterou esse panorama, não atribuindo, aqui também, a gestão 

da prova exclusivamente às partes. 

19 Ainda sobre o procedimento da produção da prova perante o Tribunal do Júri, a reforma de 2008, 

ao instituir a possibilidade do requerimento para leitura em plenário apenas das peças que se 

refiram à carta precatória e às provas cautelares, antecipadas e não repetíveis, proibiu, a contrario 

sensu, a leitura de quaisquer outras peças, definindo como regra a produção da prova em plenário. 

Isso implica prestígio explícito à oralidade, introduzindo consideráveis doses de confronto ao 

processo do Tribunal do Júri. 

20 Em referência à disciplina da prova emprestada e da oitiva do colaborador, a legislação não 

regulamenta a primeira e, no caso da segunda, essa regulamentação se dá de modo pouco amplo, 

motivo pelo qual não se pode tecer considerações conclusivas que respondam à pergunta central 

deste trabalho. 

21 O artigo 155 do CPP atualmente prevê, como regra, a produção da prova em contraditório judicial, 

coadunando-se com a ótica adversarial. As provas cautelares, não repetíveis e antecipadas dizem 

respeito a hipóteses de restrita amplitude e não têm o condão de alterar a essência do sistema em 

termos de direito ao confronto e de protagonismo das partes. 

22 Por fim, em relação a um dos pontos estranguladores do tema, discorreu-se sobre a produção da 

prova oral perante os Tribunais, verificando-se que ela se dá ou nas hipóteses de julgamento de 

recursos ou nas de processo de competência originária dos Tribunais. 

23 No caso dos julgamentos de recursos, para o seu estudo foi realizado um recorte e analisado o 

âmbito do julgamento da apelação, o recurso por excelência previsto pela legislação processual 

penal. A propósito, o modo como o Código de Processo Penal determinou a produção da prova no 

seu julgamento afastou, em larga escala, o arcabouço processual do sistema adversarial. Esse 

diploma processualista não só deixou de impor que a prova fosse necessariamente produzida 

perante o julgador do recurso, mas alienou as partes da iniciativa de requerer que isso ocorresse. 

Atribuiu-se, assim, nesse contexto, exclusivamente ao julgador a iniciativa da produção das provas 

em sua presença. 
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24 No que diz respeito à produção da prova nos processos de competência originária dos Tribunais, 

a conclusão é semelhante, já que a leitura da Lei no 8.038/1990 indica que a produção da prova 

deve dar-se por delegação. 

25 A legislação processual penal projetada, de modo geral, alinha-se às modificações perpetradas no 

Código de Processo Penal pelas reformas de 2008.  

26 Algumas inovações, porém, merecem destaque. Na disciplina da prova testemunhal, relativamente 

a depoimentos de crianças e adolescentes, a expressa preocupação do proponente legislativo com 

a vitimação das testemunhas e com a revitimação das vítimas e as consequentes diminuições 

pontuais da carga de confronto delas resultantes podem representar vestígios da aproximação do 

sistema delineado com ideais adversariais. 

27 No que concerne ao interrogatório, a supressão do reinterrogatório e a previsão de inquirição 

direta do acusado pelas partes, com atuação apenas suplementar do juiz, afastam o sistema do 

conceito inquisitorial. 

28 No âmbito da produção da prova perante os Tribunais, as novidades foram, para o julgamento do 

recurso de apelação, a possibilidade da produção das provas em grau recursal mediante 

requerimento das partes – e não mais apenas mediante a vontade do julgador – e, no tocante aos 

processos de competência originária dos Tribunais, a possibilidade de a defesa impor a prática do 

interrogatório na presença dos julgadores de fato, excluindo, nessas hipóteses, a sua prática por 

delegação. 

29 Uma forte verificação no campo estudado dá conta que, no que diz respeito à regulamentação da 

produção da prova perante o júri, o Anteprojeto traçou direta correspondência com o procedimento 

ordinário. Disso pôde-se inferir que o procedimento ordinário se apresenta cada vez mais com 

feições adversariais.  

30 Em suma, percebe-se, em relação ao sistema processual penal brasileiro, nítida tendência ao 

estabelecimento, em termos de regulamentação da produção da prova oral, de um sistema 

adversarial.  

31 Não obstante, verifica-se também certa resistência à adoção dessa ótica, daí decorrendo 

considerável timidez na atual regulamentação de todas as condições para que isso ocorra. 

32 Em termos comparativos, o processo hoje estabelecido é muito mais calcado na resolução 

competitiva dos fatos com gestão probatória das partes do que o estabelecido em 1941, e os 

obstáculos sublinhados que impedem que se considere o sistema atual como adversarial são 

superáveis. É pertinente reconhecer que a transição ocorrida na Inglaterra dos séculos XVIII e 
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anteriores não foi repentina e, como se destacou, muito menos ocorreu sem que houvesse 

opositores à percepção que germinava. 

33 Assim, é razoável afirmar-se que há um movimento de adversarialização do processo penal 

brasileiro em curso. A despeito da existência de limitações consideráveis a que esse movimento se 

desenrole plenamente, a racionalidade que define esse “tipo ideal”, base para a elaboração da 

presente dissertação, demonstra ocupar cada vez mais espaço na discussão jurídica.  

34 Ressalta-se que, mesmo na própria regulamentação dos procedimentos, algumas questões 

escapam ao recorte deste trabalho, ou seja, questões alheias à regulamentação da produção da prova 

oral e que eventualmente podem também apontar para essa tendência. 

35 Refoge ao escopo desta dissertação fazer qualquer tipo de previsão, mas a ideia de estabelecer a 

determinação dos fatos mediante disputa e o protagonismo das partes no processo penal 

demonstram, já há certo tempo, penetrar no pensamento jurídico brasileiro, e, nele, formar raízes. 
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