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Curso/Disciplina: Curso Objetivo Processual Penal – 01 

Aula: Sistemas Processuais – aula 01 

Professor(a): Leonardo Galardo 

Monitor(a): Mayara Cristina de Araujo Rabelo 

Aula nº. 01 

 

➢ Sistemas processuais penais – forma como o sistema se expressa, com o sistema enxerga o processo. 

o Sistema inquisitivo:  

▪ Não há tripartição das funções entre acusar, defender e julgar. 

▪ Processo é sigiloso e escrito. 

▪ Réu não é sujeito de direitos, é objeto da investigação.  

▪ Réu não tem direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 

▪ Provas são taxativas, ou seja, já possuem valores pré-determinados e taxativos pela 

lei.  

▪ Há presunção de culpabilidade. 

 

o Sistema acusatório: 

▪ Há tripartição de funções, ou seja, há diferença entre quem irá acusar, defender e 

julgar. 

▪ O processo é público e oral.  

▪ Réu é sujeito de direitos. 

▪ Réu tem direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.  

▪ As provas são livres. 

▪ Há presunção de inocência. 

 

o Sistema misto ou napoleônico ou reformado: 

▪ 1ª fase: inquisitivo 

▪ 2ª fase: acusatório 

 

No Brasil: 

- Primeira visão da doutrina: pensou-se que o Brasil teria adotado o sistema misto, porque durante o 

Inquérito Policial haveria as características do sistema inquisitivo e a fase judicial do sistema acusatório, 

porém, na primeira não há juízes, há sim a figura da autoridade policial.  

- Segunda visão da doutrina: pensou-se que o Brasil teria adotado o sistema acusatório, porque no nosso 

sistema há tripartição de funções (MP acusa, juiz julga e há defesa), bem como há a presunção de inocência 

do réu. Contudo, no sistema acusatório puro as funções não se misturam, cada um exerce a sua, não é o que 

ocorre por exemplo nos seguintes casos, em que o juiz se aproxima da acusação ou defesa: 

Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de 

ofício:                       (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
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        I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas 

consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e 

proporcionalidade da medida;                      (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

        II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de 

diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.                        (Incluído pela Lei nº 

11.690, de 2008) 

   Art. 212.  As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, 

não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a 

causa ou importarem na repetição de outra já respondida.          (Redação dada pela Lei nº 

11.690, de 2008) 

        Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar 

a inquirição.           (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) 

  Art. 404.  Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a 

requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais.           (Redação 

dada pela Lei nº 11.719, de 2008). 

- Terceira visão da doutrina: Sistema acusatório não ortodoxo. É mitigado. Embora não tenha sido 

adotado expressamente é construção doutrinária. 

  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11690.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm#art1

