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Resumo: Esse artigo visa reconstituir o caminho percorrido pela 
legislação processual penal brasileira, de sua gestação à atuali-
dade, destacando, de forma peculiar, o seu descompasso com a 
reabertura democrática e, em especial, com a atual ordem cons-
titucional vigente. Tal cenário revela a necessidade, não só uma 
reforma na legislação, mas a superação da mentalidade inquisi-
tória dos agentes do sistema de justiça criminal brasileiro e da 
resistência das agências de repressão penal ao processo de de-
mocratização. Afinal, não há reforma legislativa que possa su-
perar uma ideologia inquisitória, enraizada no sistema de justiça 
criminal desde o Estado Novo, passando pela ditadura militar e 
que, evidentemente, ignora a nova ordem constitucional, vigente 
há mais de trinta anos e que contribui para os altos índices de 
encarceramento no país.  
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Abstract: This article aims to reconstruct the path taken by the 
Brazilian criminal procedural legislation, from its gestation to 
the present, highlighting, in a peculiar way, its gap with the dem-
ocratic reopening and, in particular, with the current constitu-
tional order in force. Such a scenario reveals the need, not only 
to reform the legislation, but to overcome the inquisitive men-
tality of the agents of the Brazilian criminal justice system and 
the resistance of penal repression agencies to the democratiza-
tion process. After all, there is no legislative reform that can 
overcome an inquisitive ideology, rooted in the criminal justice 
system since the Estado Novo, through the military dictatorship 
and which, evidently, ignores the new constitutional order, in 
force for over thirty years and that contributes to the high incar-
ceration rates in the country. 
 
Keywords: Criminal Justice System. Penal Repression Agen-
cies. Criminal proceedings. Procedural Reform. Inquisitive 
mindset. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 Código de Processo Penal (CPP), vigente desde 
1941, representa os ideais políticos vigentes do 
Estado Novo, com viés declaradamente autoritá-
rio, e tem por base o “Codice Rocco”, da Itália 
fascista, no qual o modelo inquisitivo impera e os 

interesses sociais prevalecem sobre os direitos e garantias indi-
viduais.  

Com a promulgação da Constituição da República, em 
1988, de matriz eminentemente social e garantista, os dispositi-
vos inquisitoriais da legislação processual passaram a exigir uma 
reinterpretação à luz do novo sistema acusatório nela instituído.  

Nesses mais de trinta anos de vigência da nova ordem 
constitucional, diversas reformas pontuais foram realizadas na 

O
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legislação, as quais, no entanto, se mostraram insuficientes para 
democratizar a marcha processual.  

Tal cenário explicita a necessidade de uma reforma glo-
bal do diploma, incluindo todos os aspectos pertinentes à refor-
mulação do sistema, pois, apesar dos avanços construídos a par-
tir da Constituição de 1988 no que concerne à previsão de um 
conjunto de garantias processuais penais, o CPP sofre de um “ví-
cio estrutural” (STRECK, 2009).  

Não obstante uma reforma substancial seja medida im-
periosa, notadamente por exigência da nova ordem constitucio-
nal, os efeitos produzidos pela nova normativa – que, a propó-
sito, está em análise no Congresso Nacional – possivelmente fi-
carão adstritos ao âmbito normativo, se considerado o cenário de 
permanência da mentalidade inquisitória e de resistência das 
agências de repressão penal ao processo de democratização. 

A partir de uma breve análise de algumas leis aprovadas 
nas últimas duas décadas, na tentativa de readequar o sistema 
processual, e dos atos de resistência a essas modificações no as-
pecto prático, bem como a sua relação direta com o aumento ex-
ponencial da população carcerária no país, procura-se demons-
trar que a mentalidade inquisitória e de resistência dos agentes 
do sistema de justiça criminal e a sua adesão ao punitivismo é 
um dos maiores empecilhos para que haja um verdadeiro pro-
cesso de democratização do Código de Processo Penal e que sem 
uma mudança de mentalidade não há reforma legislativa que 
possa superar uma ideologia com ideais fascistas, enraizada no 
sistema de justiça criminal brasileiro. 

A abordagem do tema do presente trabalho é, fundamen-
talmente, crítica e criminológica, embora o objeto de análise es-
teja, em princípio, vinculado à dogmática jurídico-penal. Isso 
porque a perspectiva criminológica permite um enfoque sobre as 
agências e atores que sustentam o sistema punitivo brasileiro, 
sem, no entanto, incorrer nos vícios comuns à análise dogmática 
que, no caso, estaria limitada ao viés interpretativo do direito 
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penal, normativo, portanto.  
 

2. AS RAÍZES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL  
 
O sistema processual penal vigente no país é estruturado 

a partir do Decreto-lei 3.689, instituído em 3/10/1941. 
À época que foi gestada a legislação processual, meados 

dos anos trinta, o Brasil se encontrava sob o signo da ditadura 
do Estado Novo, de Getúlio Vargas, iniciada em 1937, e por isso, 
trouxe resquícios da ideologia vigente naquela época.  

Nereu Giacomolli (2015, p. 145-146) explica que: 
“Em 1930, o Brasil foi tomado pelo fenômeno do populismo 

Vargas, verificado, principalmente, nos setores previdenciário 
e trabalhista [...] Em 1937, Vargas instaurou uma ditadura 

sem precedentes na história brasileira, denominada de Estado 

Novo, o qual perdurou até 1945. Nesse período foi posta em 

prática uma brutal repressão policial, uma rígida censura à 

imprensa e uma máquina de propaganda em defesa do regime 

ditatorial, através do Departamento de Imprensa e Propa-

ganda (DIP) [...]. Sob o argumento de que os comunistas to-

mariam o poder, outorgou-se a Constituição de 1937 (“po-

laca”), sob forte inspiração do fascismo italiano, tendo como 

um dos autores intelectuais Francisco Campos, o mesmo que 

assina a exposição de motivos do CPP de 1941, ainda referen-
ciado pelo fundamentalismo processual contemporâneo.”  

Todo o contexto de restrições severas das liberdades ci-
vis e graves violações de direitos humanos dos anos 30 serviram 
de respaldo para a formulação da legislação processual, a qual 
também sofreu forte influência do Código Rocco, de inspiração 
fascista.  

O propósito precípuo do Código de Processo Penal 
(CPP) era o de limitar o direito de defesa do cidadão em prol da 
defesa da sociedade e de um Estado autoritário, consoante é pos-
sível extrair da exposição de motivos, formulada pelo então Mi-
nistro da Justiça Francisco Campos, jurista que, a propósito, 
também foi o responsável pela elaboração do Código Penal de 
1940 e da Constituição de 1937: 
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“As nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos 

réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela evi-

dência das provas, um tão extenso catálogo de garantias e fa-

vores, que a repressão se torna, necessariamente, defeituosa e 

retardatária, decorrendo daí um indireto estímulo à expansão 

da criminalidade. Urge que seja abolida a injustificável prima-
zia do interesse do indivíduo sobre o da tutela social. Não se 
pode continuar a contemporizar com pseudodireitos individu-
ais em prejuízo do bem comum. [...] No seu texto [o CPP de 

1941], não são reproduzidas as fórmulas tradicionais de um 

mal-avisado favorecimento legal aos criminosos. O processo 
penal é aliviado dos excessos de formalismo e joeirado de cer-
tos critérios normativos com que, sob influxo de um mal-com-
preendido individualismo ou de um sentimentalismo mais ou 
menos equívoco, se transige com a necessidade de uma rigo-
rosa e expedita aplicação da justiça penal.” 

A referida legislação também foi empregada durante ou-
tro período de exceção antidemocrático, qual seja, a ditadura mi-
litar que imperou de 1964 a 1985. 

Basicamente o CPP consagrou o sistema processual 
misto2, congregando a fase de investigação, essencialmente in-
quisitorial, e a fase de produção de provas, defesa e julgamento, 
com nuances de um sistema acusatório, cujo objetivo era reduzir 
a criminalidade através de uma maior eficiência e energia da 
ação repressiva, de modo a transformar o processo em mero ins-
trumento para o direito de punir do Estado.  

As normas processuais, ao longo dos anos, começaram a 
entrar em descompasso com a ordem jurídica vigente. Essa in-
compatibilidade foi estampada com maior evidencia a partir da 
promulgação da Constituição, em 1988, que assentou seus pila-
res nos princípios ordenadores de um Estado Social e Democrá-
tico de Direito, e estabeleceu o sistema acusatório como 

 
2 Lopes Jr. (2011, p. 74-77) discorda que o sistema processual adotado é misto, porque 
não existe um princípio fundante misto, “o misto deve ser visto como algo que, ainda 
que mesclado, na essência é inquisitorial ou acusatório, a partir do princípio que 
informa o núcleo” e decreta que “o processo penal brasileiro tem uma clara matriz 
inquisitória”.  



_1506________RJLB, Ano 8 (2022), nº 5 
 

 

modelo3.  
Vozes no sentido de que a estrutura do Código de Pro-

cesso Penal de 1941 deveria ser adequada e conformada à nova 
ordem constitucional se erguiam, exigindo reformas (LOPES 
JR, 2011). 

No entanto, essa não se mostrou ser uma tarefa bem 
aceita por grande parte dos operadores do direito.  

Diante das tentativas frustradas de edição de um novo di-
ploma legal, ao longo dos anos, a legislação processual foi sendo 
remendada, através da aprovação de diversas leis esparsas, que 
modificaram, se não o conteúdo, a forma de interpretação dos 
dispositivos processuais, na vã tentativa de compatibilização 
com a ordem constitucional. 

A partir dos anos 1990, em função do elevado número de 
presos provisórios, diversas leis foram aprovadas com dois obje-
tivos principais, a redução do tempo de processamento criminal 
e o incentivo às penas e medidas alternativas, reservando-se, as-
sim, a prisão apenas para os casos mais graves.  

Tal cenário gerou, no Brasil, uma série de leis processu-
ais penais com poucas chances de implantação nas culturas ins-
titucionais de governos, partidos, parlamentares, juízes, polícias 
e agentes penitenciários ainda resistentes às mudanças e refor-
mas (CAMPOS, 2010).  

Vê-se que, a partir da década de 1990, em razão do cres-
cimento da criminalidade e da pressão da própria população por 
uma justiça mais eficiente e efetiva do ponto de vista da dissua-
são do criminoso, houve um exponencial crescimento do direito 
processual penal simbólico (RIBEIRO e DUARTE, 2011). 

As diversas leis procedimentais aprovadas, eram 

 
3 A propósito de não haver disposição expressa nesse sentido, é possível concluir que 
a carta constitucional adotou o sistema acusatório a partir da compreensão aberta e 
sistemática dos princípios e regras e valores ali insertos, mormente pela previsão de 
um elevado número de garantias em favor do acusado, tais como o devido processo 
legal (art. 5º, LIV), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV), o princípio do juiz 
natural (art. 5º, LIII) e a presunção de inocência (art. 5º, LVII).  
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incapazes de resolver verdadeiramente os gargalos da adminis-
tração da justiça criminal no que diz respeito ao tempo e ao per-
centual de casos que alcançam uma condenação e, por isso, aca-
bavam sendo aprovadas apenas para satisfazer o clamor popular 
por mais “lei e ordem”. 

Apesar das inúmeras tentativas em se promover uma re-
forma mais ampla da legislação processual penal, foi apenas em 
2008 que regras capazes de transformar minimamente o cenário, 
enfim, lograram aprovação.  

A Lei nº. 11.689/2008, por exemplo, modificou as regras 
do Tribunal do Júri, estabelecendo mudanças sobre as regras 
para realização de perguntas às testemunhas durante as audiên-
cias, permitindo que sejam feitas diretamente às testemunhas, 
não havendo mais a necessidade da intermediação do juiz, e a 
impossibilidade de protesto por novo júri. 

Já a Lei nº. 11.690/08 alterou artigos que se referem à 
construção das provas no âmbito do processo judicial, o sistema 
passou a ser semelhante ao cross examination – “exame cru-
zado” –, uma vez que as perguntas passaram a ser formuladas 
pelas partes diretamente à testemunha, de forma que o juiz pas-
sou a acompanhar as inquirições feitas diretamente pelas partes. 

Por sua vez, a Lei nº. 11.719/08 estabeleceu novas regras 
acerca da temporalidade para a prática dos atos processuais pe-
nais e também sobre a forma como esses deverão ser praticados. 
Determinou, por exemplo, que o acusado, as testemunhas arro-
ladas pela acusação e pela defesa deveriam ser inquiridas pelo 
juiz em uma única audiência (cf. art. 400, CPP), diferente do que 
acontecia anteriormente, quando eram realizadas três audiên-
cias, uma para interrogatório do réu, uma para oitiva das teste-
munhas de acusação e outra para oitiva das testemunhas de de-
fesa, bem como a citação do acusado passou a ser feita também 
por hora certa (cf. art. 362 do CPP), ao contrário do que ocorria 
antes, quando era tão somente pessoal.  

Em 2011, a Lei nº 12.403 passou a exigir pena mínima 
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de 4 (quatro) anos para decretação da prisão preventiva e insti-
tuiu medidas cautelares diversas da prisão.  

Apesar das mudanças introduzidas pela reforma de 2008 
e 2011, o sistema processual continuou sendo dual – ou misto –
, apresentando evidente incompatibilidade com os ditames da 
Constituição da República, exigindo, ainda sim, um profundo 
aperfeiçoamento do sistema, sob pena de, assim não fazendo, 
haver constante resgaste dos ideais e práticas autoritárias do fa-
lecido “Estado Novo”, contribuindo ainda mais para o encarce-
ramento em massa e o aumento das mazelas do sistema peniten-
ciário brasileiro. 

 
3. VÍCIO ESTRUTURAL DO CÓDIGO DE PROCESSO PE-
NAL: NECESSIDADE DE UMA REFORMA GLOBAL. 

 
As reformas pontuais até então realizadas na legislação 

processual penal, como visto, se mostraram insuficientes, exi-
gindo, assim, uma reforma global, incluindo todos os aspectos 
pertinentes à reformulação do sistema, pois, apesar dos avanços 
construídos a partir da Constituição de 1988 no que concerne à 
previsão de um conjunto de garantias processuais penais, o CPP 
vigente sofria de um “vício estrutural”, implicando em grave 
prejuízo na sua função: o fato de estar profundamente refém do 
sistema inquisitivo (STRECK, 2009). 

Com o objetivo de contornar as incompatibilidades das 
normas processuais com os ditames constitucionais, passou a 
tramitar perante o Senado, entre 22/04/2009 e 23/03/2011, o 
Projeto de Lei nº 156/2009, trazendo uma verdadeira reforma 
global do Código de Processo Penal.  

O eixo central da reforma consiste em uma compatibili-
zação das normas processuais com os valores democráticos es-
tampados na Constituição de 1988, em especial o princípio acu-
satório, a criação da figura do juiz de garantias e a racionalização 
do sistema de recursos. 
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O referido projeto foi aprovado em Plenário do Senado, 
em sessão extraordinária de 07/12/2010 e, em 23/03/2011, foi 
remetido à Câmara dos Deputados, onde passou a tramitar sob o 
PL nº 8.045/2010. 

A proposta apresenta uma reestruturação de todo um sis-
tema processual penal em vigor há quase 80 anos, erigido sob o 
signo de uma ordem constitucional há muito superada e que já 
passou por uma série de reformas pontuais.  

A elaboração desse novo Código de Processo Penal 
funda-se, sem dúvidas, na imprescindibilidade de promover sua 
adequação às balizas constitucionais, que assegura um amplo rol 
de direito e garantias fundamentais, ao tempo que impõe sólidas 
obrigações ao Estado e às instituições que o materializam. Den-
tre todas as modificações propostas, cita-se: a) modificação dos 
procedimentos; b) redução do número de recursos; c) rol de di-
reitos ao acusado e a vítima; d) modificação do funcionamento 
do tribunal do júri; e) definição clara de cada um dos sujeitos 
processuais; f) estabelece o sistema acusatório puro, buscando 
garantir a imparcialidade do órgão julgador e a presunção de ino-
cência do acusado; g) criação da figura do juiz de garantias; h) 
novas medidas cautelares em substituição a prisão preventiva; h) 
mudanças no interrogatório, no uso de escutas telefônicas, no 
valor da fiança; i) fomenta, ainda que timidamente, a diminuição 
da incidência do sistema, ao incentivar e dar azo a políticas cri-
minais de restauração dos danos e pacificação dos conflitos. 

MENDES e MELO (2017) asseguram que existe um fan-
tasma oculto por trás de todas as reformas do processo penal, 
inclusive desta, que, na exposição de motivos, continua tratando 
a efetividade da jurisdição como fator preponderante na formu-
lação do novo CPP, não deixando dúvidas que os escopos meta-
jurídicos da teoria da instrumentalidade continuam vivos, con-
servando nas mãos do magistrado objetivos que não podem ser 
alcançados pelo processo e mantendo a mentalidade inquisitória 
dos sujeitos processuais.  
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Segundo os autores, mesmo no projeto do novo código, 
continua viva a premissa de que o processo seria um instrumento 
de dominação e controle da população e o julgador o responsável 
por isso, é o que se extrai do seguinte excerto:  

“(...) de volta ao projeto de reforma do código de processo pe-
nal, embora ele traga na sua exposição de motivos a necessária 
adequação de normas processuais à ordem constitucional da 
Carta da República de 1988, não o faz. O que se nota é a per-
manência da cultura punitivista enraizada na dinâmica proces-
sual penal brasileira. (...) A despeito de se afirmar que o ante-
projeto de código possui uma estrutura acusatória, o que se ob-
serva é a manutenção do respeito ao princípio inquisitivo e, 
desta feita, a gestão de prova nas mãos do juiz criminal. Ora, 
não é preciso dizer que há uma essência fundamental em todo 
sistema (acusatório ou inquisitório) e esta é identificada a partir 
dos poderes mantidos na figura do juiz. Percebe-se a quebra da 
suposta estrutura do projeto de código quando admite-se a pos-
sibilidade da atuação de oficio pelo julgador. ”  

Assim, ainda que o PL nº 8.045/2010 traga expectativas 
legitimas de que a futura legislação processual penal possa cor-
responder aos anseios da sociedade por instrumentos eficientes 
e capazes de realizar os desígnios da Constituição da República, 
construindo um processo penal verdadeiramente democrático, 
não é exatamente essa a realidade que se extrai.   

 
4. DA NECESSÁRIA MUDANÇA DE MENTALIDADE DOS 
APLICADORES DO DIREITO 

 
Com a certeza de que o aprimoramento do processo pe-

nal é essencial para a realização da Justiça e a garantia de direitos 
estampados na ordem constitucional, o professor Jacinto Nelson 
de Miranda Coutinho (COUTINHO, 2009), adverte que “pode-

se ter um novo Código de Processo Penal, constitucionalmente 

fundado e democraticamente construído, mas ele será somente 

linguagem se a mentalidade não mudar”. 
De fato, uma mudança ampla é necessária, a fim de que 

nela se incluam todos os aspectos pertinentes à reformulação do 
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sistema, no entanto, “o primeiro passo talvez seja uma mudança 

cultural, pois de nada adiantará uma reforma legislativa com-

pleta se os “aplicadores” da lei (mormente os juízes) mantive-

rem a mesma mentalidade (inquisitória) de outrora” (COUTI-
NHO, 2020). 

Explica-se.  
Muito embora a legislação processual penal tenha so-

frido substanciais modificações ao longo dos anos, em busca de 
adequação à nova ordem constitucional vigente, toda vez que al-
gum direito ao acusado era positivado na lei, vozes – não só da 
comunidade jurídica, mas principalmente dela – se levantavam, 
bradando uma terrível ameaça à ordem pública e decretando um 
inexorável aumento do índice de criminalidade.  

Foi o que ocorreu quando da edição da Lei nº 
12.403/2011, que instituiu, dentre outros pontos, a implantação 
de medidas cautelares diversas da prisão, a qual foi editada com 
o verdadeiro escopo de reduzir a população prisional que, à 
época de sua edição, em 2010, já alcançava o patamar de 
496.251 presos, segundo dados do Ministério da Justiça (IN-
FOPEN, 2014).    

Não obstante o escopo da legislação fosse reduzir os ín-
dices de aprisionamento, o seu efeito foi o contrário, pois a po-
pulação carcerária, em 2014, dois anos após à edição da lei, au-
mentou para 715.592 presos, segundo o Diagnóstico de Pessoas 
Presas no Brasil, apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ, 2014) e para 622.202 presos, segundo o Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 2014). 

Também foi o que ocorreu com a regulamentação das au-
diências de custódias, em 2015.  

Mais uma vez, vozes se levantaram levando a questão ao 
Supremo Tribunal Federal, bradando contra uma garantia que já 
era prevista, inclusive, na Convenção Americana de Direitos 
Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 
diplomas que, como se sabe, possuem força de texto normativo 
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com hierarquia supralegal. 
Diversos agentes do sistema de justiça insistiam – e in-

sistem – em protestar, sustentando o quão é absurdo um preso 
ser ouvido pelo juiz logo em seguida à sua prisão, isso só au-
mentaria o gasto público e culminaria na soltura de diversos “cri-
minosos”.  

A implantação da audiência de custódia, ao invés de re-
duzir o número de presos provisórios, como previsto, teve uma 
mínima adesão. É o que diz o relatório “O fim da Liberdade”, 
levantamento do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDD, 
2019), que analisou 2,7 mil casos, em treze cidades de nove es-
tados da Federação, menos de 1% (um por cento) das pessoas 
detidas foram liberadas em audiência de custódia.  

Diversas são as razões apontadas para inefetividade da 
audiência de custódia, tais como, o desrespeito ao prazo esti-
pulado, despreparo dos juízes para a condução do ato, ausência 
de comprometimento com a finalidade do instituto, realização 
do ato como mera formalidade e, a principal delas, a prevalên-
cia da cultura do encarceramento e da mentalidade inquisitória. 

E isso ocorre porque a reforma legislativa – por si só – 
resta insuficiente para reverter este quadro estrutural no país, 
“afinal, uma mera reforma processual não é capaz de operar 

uma mudança na mentalidade dos aplicadores do Direito, visto 

que as decisões nas audiências continuam, em sua larga maio-

ria, convertendo as prisões em flagrante em prisões preventivas, 

logo, a prisão provisória decorrente do flagrante continua 

sendo a regra” (PUPPIM, 2020). 
Recentemente, a Lei 13.964/19, chamada de “Lei do Pa-

cote Anticrime”, reformulou alguns pontos cruciais do Código 
de Processo Penal, prevendo positivamente, dentre outras modi-
ficações não tão benéficas assim, a implantação do juiz de ga-
rantias, o acordo de não persecução penal, a obrigatoriedade de 
apresentação do preso à audiências de custódia, regras para o 
arquivamento de inquéritos policiais e a adoção do sistema 
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acusatório puro.  
Apesar de ser um diploma legislativo aprovado basica-

mente com o escopo de recrudescimento penal, com significa-
tivo aumento de penas, nos poucos pontos benéficos em que bus-
cou aperfeiçoar o sistema processual, encontrou resistência.  

Imediatamente após a publicação da lei, quatro ações di-
retas de inconstitucionalidade foram protocoladas no Supremo 
Tribunal Federal questionando seus dispositivos, são elas: a) 
ADI 6.298, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB) e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil 
(AJUFE); b) ADI 6.299, ajuizada pelos partidos políticos PO-
DEMOS e CIDADANIA; c) ADI 6.300  ajuizada pelo Diretório 
Nacional do Partido Social Liberal (PSL) e; d) ADI 6305 ajui-
zada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Pú-
blico – CONAMP.  

O Presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, no exercí-
cio do plantão judicial, concedeu parcialmente as medidas cau-
telares pleiteadas nas ADI 6.298, 6.299 e 6.300, mantendo, no 
entanto, a validade da norma que institui o juiz das garantias, 
mas estendeu para 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publi-
cação da decisão, o prazo para sua implementação. 

Dias após a decisão do Presidente da Suprema Corte, o 
ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF e relator das ações 
em questão, revogou a decisão monocrática anterior e decidiu – 
dentre outros pontos4 – suspender a implementação do juiz das 
garantias até que a decisão seja referendada pelo Plenário, ao 
argumento de que a sua criação “não apenas reforma, mas re-

funda o processo penal brasileiro e altera direta e estrutural-

mente o funcionamento de qualquer unidade judiciária criminal 

do país”, ensejando a completa reorganização da justiça criminal 
do país e isso significa que somente o Poder Judiciário tem 

 
4 Na decisão cautelar proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 
6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, o Ministro Luiz Fux ainda flexibilizou a exigência das 
audiências de custódia, visando evitar "prejuízos irreversíveis à operação do sistema 
de justiça criminal, inclusive de direitos das defesas". 
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iniciativa de propor uma verdadeira reforma nesses moldes. 
O Ministro ressaltou, ainda, em sua decisão que a imple-

mentação do juiz de garantias impactaria diretamente o orça-
mento, violando o novo regime fiscal da União, instituído pela 
Emenda Constitucional 95/2016, e concluiu que, "a criação de 

novos direitos e de novas políticas públicas gera custos ao Es-

tado, os quais devem ser discutidos e sopesados pelo Poder Le-

gislativo, considerados outros interesses e prioridades também 

salvaguardados pela Constituição." 
Sobre a decisão, Aury Lopes Júnior e Alexandre Morais 

da Rosa (2020) se pronunciaram enfatizando que:  
“a liminar na Medida Cautelar nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 

6.305 concedida ministro Luiz Fux, no dia 22/1/2020, é um 
golpe poderosíssimo na reforma que se pretendia levar a cabo. 

Ao suspender o artigo 3º-A, do CPP, que finalmente consagra-

ria o sistema acusatório; ao suspender também a implantação 

do juiz das garantias; o sistema de exclusão física dos autos 

do inquérito; e a nova forma de arquivamento adequada ao 

sistema acusatório (artigo 28), o ministro Luiz Fux sepultou 

décadas de luta, de pesquisa, de milhares de debates e de pá-

ginas escritas para modernizar e democratizar o processo pe-

nal brasileiro. Talvez o ministro, por ser um processualista ci-

vil, não tenha tido a compreensão do que está em jogo para o 

processo penal e que foi suspenso com sua decisão liminar e 
monocrática. Era, ministro, o mais forte movimento reformista 

para livrar o processo penal do seu ranço autoritário e inqui-

sitório, para reduzir o imenso atraso civilizatório, democrático 

e constitucional que temos no CPP. Sua liminar não suspendeu 

apenas artigos, suspendeu a evolução, a democratização do 

processo penal. Lamentamos a decisão ministro, que espera-

mos seja urgentemente revista pelo plenário do STF, para que 

finalmente o processo penal se liberte da matriz fascista e in-

quisitória do Código de Rocco”. 
O Brasil é o único país da América Latina que ainda não 

promoveu a reforma de seu sistema de processo penal para a 
adoção de uma matriz efetivamente acusatória, conforme se 
pode verificar do diagnóstico do Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas (GONZALEZ e FANDINO, 2018)” e, diante do 
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cenário apresentado de resistência às mudanças basilares do sis-
tema processual, está longe de assim proceder. 

Sabe-se bem que a mera alteração normativa, e a afirma-
ção de que o processo terá estrutura acusatória (art. 3º-A, do 
CPP), não são capazes de transformar, por si só, as estruturas do 
processo penal, tampouco a realidade da justiça criminal brasi-
leira.  

Isso porque é imprescindível que, além da mudança na 
letra da lei, haja um novo olhar dos aplicadores do direito sobre 
o processo penal, livrando-se, verdadeiramente, da matriz fas-
cista e inquisitorial estabelecida como pano de fundo.  

Exige-se, em verdade, uma ruptura no tocante ao imagi-
nário social sobre o crime, a criminalidade e a punição.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Não obstante uma reforma processual penal seja medida 
imperiosa, notadamente por exigência da nova ordem constitu-
cional e convencional, os efeitos produzidos pelas legislações 
possivelmente ficarão adstritos ao âmbito normativo, se consi-
derado o cenário de permanência da mentalidade inquisitória e 
de resistência das agências de repressão penal ao processo de 
democratização (CARVALHO S, 2010).   

Ao que parece, as inúmeras críticas de associações de 
magistrados e a posição conservadora de parcela considerável 
do Ministério Público (BRANDALIZE RS e ZIESEMER HR, 
2018) no tocante às modificações legislativas são apenas um si-
nal de que tais atores do processo são reticentes à concretização 
das necessárias mudanças exigidas pela Constituição Federal 
desde sua promulgação (BOLDT R, 2020), revelando a manu-
tenção da ideologia inquisitória, apesar da ordem constitucional 
vigente ter adotado “teoricamente” o modelo acusatório.  

Mesmo após a promulgação da Constituição da Repú-
blica, estabelecendo direitos fundamentais aos acusados, as 
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práticas anteriores continuaram a ser implementadas, ainda que 
com um discurso reconfigurado e resignificado, através de argu-
mentos retóricos que naturalizaram o autoritarismo (GLOE-
CKNER, 2015).  

Vê-se, em verdade, que a Constituição, por si só, não 
trouxe nenhuma ruptura com o modelo anterior. Muito embora 
o discurso jurídico adotado depois de 1988 tenha mudado, as 
práticas processuais remanescentes dos regimes autoritários per-
maneceram as mesmas, constituindo um canal de expressão da 
criminalização e do encarceramento em massa (BOLDT R, 
2020).  

Obviamente existem focos de resistência e exceções à 
essa mentalidade, são promotores e juízes (PRADO G, 2006; 
LOPES JR, Aury; ROSA, AM, 2020) que diariamente se opõem 
ao senso comum teórico, resistem à opinião pública e defendem 
a Constituição Federal e a construção de um sistema menos de-
gradante.  

É o caso da promotora de justiça do Ministério Público 
do Rio de Janeiro, Érika Puppim, que, na contramão da onde 
autoritarismo atual, teve a coragem de afirmar que “reformas 

processuais não reformam a mentalidade inquisitória” e que, 
apesar de todas as alterações legislativas que vem sendo aos pou-
cos implementadas, no sentido de garantir mais direitos ao acu-
sado e reduzir o superencarceramento, pouco efeito surte em sua 
aplicação prática, eis que a população carcerária quase dobrou 
em dez anos (PUPPIM E, 2020). 

Pelo visto, os princípios e garantias constitucionais, as-
sim como as bases dogmáticas do sistema acusatório, não pas-
sam de letra morta, pois são substituídos pela prática arbitrária 
do dia-a-dia.  

A pesquisa “O mito do processo penal como instrumento 

de pacificação social”, realizada por Rubens Casara (2015, p. 
209), na qual foram realizadas entrevistas com juízes criminais, 
na cidade do Rio de Janeiro, revela que mais de 80% (oitenta por 
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cento) deles afirmaram atuar como “órgão de segurança pú-
blica”, desempenhando, portanto, função parcial típica do Es-
tado-Policial, atividade puramente inquisitorial. 

Não há reforma processual que possa superar uma ideo-
logia inquisitória, que enxerga o acusado como inimigo e que 
coloca o Judiciário e Ministério Público como órgãos de segu-
rança pública, enraizada no sistema de justiça criminal desde o 
Estado Novo, passando pela ditadura militar e que, evidente-
mente, ignora a nova ordem constitucional, vigente há mais de 
trinta anos.    

O cerne da questão não está propriamente nas pessoas, 
mas nas formas pelas quais os locais do poder punitivo, as insti-
tuições, capturam esses sujeitos e desenvolvem a mentalidade 
inquisitória (CARVALHO S, 2010).  

Assim, para além de uma legislação processual verdadei-
ramente nova, se o objetivo precípuo for, de fato, efetivar o Es-
tado Democrático e Social de Direito, tal como preconizado na 
Carta Magna, é preciso superar, antes de qualquer coisa, o para-
digma da mentalidade inquisitória dos agentes do sistema de jus-
tiça criminal brasileiro e a resistência das agências de repressão 
penal ao processo de democratização. 

É necessária uma ruptura com o processo penal autoritá-
rio, diferente disso, nada mudará e, logo menos, estaremos ocu-
pando o topo do ranking mundial em número de presos. 
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