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A necessidade da discussão dos contornos dos temas relacionados ao 
processo penal brasileiro, balizada pelo nosso sistema constitucional, tem 
se revelado matéria de crescente preocupação doutrinária e jurisprudencial, 
motivando o aprofundamento pelos especialistas da revisão constante de 
conceitos, princípios e dogmas, desde então norteadores da atuação dos 
operadores do direito penal pátrio. Nesse contexto, foi com imensurada 
honra que recebi o convite para elaborar a apresentação da publicação des-
ta obra de ingresso no âmbito doutrinário do jovem advogado e professor 
André Luiz Chaves Gaspar de Morais Faria. De seu pai, o Procurador de 
Justiça Pedro Francisco, o autor herdou, além da capacidade de agregação, a 
vocação para o estudo do direito penal e processual penal, sendo graduado 
e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. No magis-
tério, desempenha intensa atividade junto à Funcesi – Faculdade de Direito 
de Itabira, exercendo as disciplinas de Direito Penal, Processo Penal e Prá-
tica Penal. Ainda na Instituição itabirana, atua como professor responsável 
pelo setor de monografi a e pelo grupo de estudos “Os poderes instrutórios 
do juiz no processo penal”. Na capital, ministra a disciplina de Processo Pe-
nal no curso de direito da Faculdade Novos Horizontes. A efi cácia da apli-
cação da norma penal se tornou tema de grande interesse entre nós, não só 
manejadores do direito, como também de toda a sociedade brasileira, que se 
mostra, quando não só preocupada, muitas vezes verdadeiramente perplexa 
com a remota punibilidade dos delitos que vitimam direta ou indiretamente 
os milhões de cidadãos brasileiros. É perceptível, por vezes, um descom-
passo entre as decisões judiciais na seara criminal e o sentimento da popu-
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lação, a par da implementação de inúmeras e sucessivas teses dissociadas da 
vida real de nossa gente. Nesse sentido, a contextualização e o manejo do 
arcabouço probatório, objeto da presente obra, possuem relevo especial. 
Na mesma direção, a delimitação da atuação do magistrado no processo 
penal, naquilo que diz respeito à iniciativa probatória, na interpretação da 
Carta Magna e da legislação infraconstitucional, trazendo a discussão para 
o campo real de interesse social, na pretensão de conferir efi cácia ao orde-
namento jurídico penal. A leitura da dissertação que gerou esta instigante 
discussão, ademais, aponta na direção de uma rediscussão, no âmbito do 
Poder Legislativo, das tratativas e proposições tendentes ao aprimoramento 
do processo penal brasileiro, no mais das vezes, impulsionadas pela pre-
mência da comoção de casos de grande repercussão que causam comoção 
na opinião pública. A iniciativa de jovens autores como André Faria, de 
contribuir positivamente com esse debate, nos incute a esperança do surgi-
mento de um horizonte mais consentâneo com a demanda compartilhada 
de uma efetiva prestação jurisdicional no direito penal, com respeito aos 
compromissos democráticos de todos nós.

RÔMULO DE CARVALHO FERRAZ

Procurador de Justiça
Presidente da Associação Mineira do Ministério Público 
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PREFÁCIO

A Verdade (Carlos Drummond de Andrade)

A porta da verdade estava aberta,
Mas só deixava passar

Meia pessoa de cada vez.
Assim não era possível atingir toda a verdade,

Porque a meia pessoa que entrava
Só trazia o perfi l de meia verdade,

E a sua segunda metade
Voltava igualmente com meios perfi s

E os meios perfi s não coincidiam verdade...
Arrebentaram a porta.
Derrubaram a porta,

Chegaram ao lugar luminoso
Onde a verdade esplendia seus fogos.

Era dividida em metades
Diferentes uma da outra.
Chegou-se a discutir qual

a metade mais bela.
Nenhuma das duas era totalmente bela

E carecia optar.
Cada um optou conforme

Seu capricho,
sua ilusão, 
sua miopia.
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A verdade não expressa uma unidade, tem sempre algo de parcial e ilu-
sório que impede, como uma névoa fi na, a possibilidade de desvelar a parte 
encoberta. Tomar consciência dos limites do homem, em especial, dos limi-
tes que o Direito possui em relação à verdade, permite entender melhor os 
limites e as possibilidades da reconstrução dos fatos no processo penal.

O processo penal como garantia dos direitos fundamentais precisa dis-
cutir e reconstruir um fato. Esse lugar de reproduzir uma realidade passada 
em um tempo presente para ser submetido a uma decisão futura conduz a 
uma série de limitações. Reconhecer as diferenças temporais entre passado, 
presente e futuro no que se refere à reconstrução do fato por meio de pro-
vas é um passo importante para destituir o processo penal da obrigação da 
verdade. Nunca, no processo penal, será possível voltar ao tempo do fato, 
por isso, há sempre uma limitação temporal que impede o alcance da ver-
dade, pois para o Direito, avesso aos avanços da Física quântica, a fl echa do 
tempo tem um sentido único que segue sempre para frente.

Se não mais é possível se amparar na verdade real para se conduzir à 
fase probatória do processo penal, como atuarão as partes e o juiz nessa 
fase? Ao se reconhecer que o processo penal não se volta à busca da ver-
dade, seja ela fática ou processual, como pretende Ferrajoli, mas à recons-
trução do fato com todos os limites que as provas obtidas por meios lícitos 
impõem à democracia do processo, é necessário um olhar sobre a atuação 
do juiz e das partes nesse momento do processo penal (a instrução).

É nesse contexto de discussão da inviabilidade de uma verdade real 
e da necessidade de se rever o papel do juiz na fase da produção de pro-
vas, que André Faria analisa e critica os poderes instrutórios do juiz no 
processo penal. O tema é árduo, exigindo não apenas a revisão das carac-
terísticas da inquisitoriedade e da acusatoriedade, como foi apresentado 
pelo autor, mas uma construção que se pretende adequada à Constituição, 
por meio do reconhecimento de um modelo constitucional de processo, 
que tem no processo penal um microssistema específi co sustentado pela 
presunção de inocência. É nesse ponto que pretende o autor sustentar a 
sua posição de impedir uma postura ativa do juiz na produção da prova. 
Em especial, a obra analisa o “novo velho” art. 156 do CPP, com redação 
modifi cada pela Lei 11.690 de 2008, que amplia o sempre criticado poder 
instrutório do juiz, para além inclusive dos limites temporais do processo 
penal, alcançando também a fase investigatória.
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Olhar para o papel do juiz na instrução exige perceber quanto a matriz 
do Estado Social que justifi cava um juiz atuante e protagonista do processo, 
salvaguarda dos interesses públicos, é perniciosa, pois seu ativismo, como 
apresentado na obra de André Faria, pode contrariar seu dever de impar-
cialidade, provocando um desequilíbrio no já difícil contraditório das partes 
e impedindo a consecução do modelo constitucional de processo previsto 
em nossa Carta Constitucional de 1988.

É por isso que ainda hoje é difícil responder a uma pergunta: “qual 
o papel do juiz no Estado Democrático de Direito?”. Certamente, é preciso pen-
sar em um novo juiz. Um juiz formado pela democracia, que reconheça 
o passado e os erros cometidos contra os direitos humanos e se pretende 
partícipe desta nova comunidade de cidadãos que vivem e convivem em sua 
diversidade e diferença. Nesse contexto, o juiz precisa aceitar a sua huma-
nidade, desapropriar-se de um discurso de deifi cação. Assim, ao reconhecer 
seu lugar no processo daquele que diz a última palavra, o juiz compreende 
a necessidade de não atuar na produção da prova, impondo suas pré-com-
preensões sobre o mundo e sobre fato. É nesse lugar que o trabalho desse 
jovem autor quer chegar.

Mudar esse lugar do juiz na instrução processual penal é um desafi o que 
foi aceito pelo autor desta obra ao propor a discussão do tema em uma per-
ceptiva adequada ao modelo constitucional de processo. Em verdade, o tema 
dos poderes instrutórios ganhou importância na agenda das discussões sobre 
processo penal, em especial espera-se que as críticas feitas ao art. 156, refor-
mado em 2008, permitam a mudança para uma perspectiva verdadeiramente 
acusatória e democrática para o Projeto de Novo Código de Processo Penal, 
que tramita no Congresso Nacional. Por isso, o tema da presente pesquisa é 
atual e apresenta uma importante contribuição para o processo penal.

A obra de André Faria apresenta a esperança e a confi ança de uma 
nova geração de pesquisadores que acreditam no Estado Democrático de 
Direito e, por isso, buscam sempre um olhar crítico da perversa realidade 
do processo penal brasileiro.

Um processo penal, após mais de 20 anos de uma nova ordem cons-
titucional democrática, não pode mais aceitar uma legislação caduca e au-
toritária. As reformas parciais que nela foram feita somente maquiam a sua 
base autoritária ou mesmo a transvestem, como ocorreu no art. 156 do 
CPP. Todavia, como diz Carlos Drumond Andrade, a quem busquei ampa-
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ro para escrever estas palavras a um orientando muito querido e dedicado: 
vamos de mãos dadas com André, para, criticando o lugar posto pelo pro-
cesso penal, tentarmos mudar o seu presente.

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.

Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.

Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos,

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
(Mãos Dadas de Carlos Drummond Andrade)

FLAVIANE DE MAGALHÃES BARROS

Julho de 2011


