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Every day you may make progress. Every step may 

be fruitful. Yet there will stretch out before you an 

ever-lengthening, ever-ascending, ever-improving 

path. You know you will never get to the end of the 

journey. But this, so far from discouraging, only 

adds to the joy and the glory of the climb. 

 

Sir Winston Churchill, Painting as a Pastime 
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INTRODUÇÃO 

 

  O processo judicial é uma construção retórica e dialética em que (até) a verdade 

tem de ser demonstrada: ela não se demonstra a si própria.
1
 Neste passo, o processo penal, sob 

a ótica da prova, se apresenta como um instrumento de reconstrução aproximativa de um 

determinado fato histórico,
2
 destinado à instrução do sujeito processual encarregado da missão 

constitucional de decidir definitivamente o caso penal, o que, apenas por meio da técnica 

legislativa e jurisdicional normativamente aceitas e praticadas, nomeadamente as garantias 

penais e processuais, nas quais essas técnicas são fundamentadas, pode assegurar que o 

resultado alcançado tenha a marca da verdade.
 3
 

   Hoje não cabe a menor dúvida que a melhor forma de atender ao conflito social, 

para tentar conhecê-lo e compreendê-lo, é reproduzi-lo, a teor dos rastros que ele tenha 

deixado (testemunhas, peritos, documentos, vítima, imputado etc.), em uma audiência a que 

assistam todos os interessados em sua solução e na qual estes – sujeitos processuais que 

devem conhecer a verdade – e as pessoas que proporcionam dados e informações se 

comuniquem através da palavra falada.
4
 

   Para tanto, o processo penal brasileiro, à semelhança dos demais Estados 

Democráticos, gere-se por uma Constituição Processual Penal, na qual se consagram os 

princípios basilares e estruturantes do processo penal; e, por outro lado, encontra-se uma série 

de direitos, liberdades e garantias públicas, mesmo ou essencialmente para o imputado, no 

sentido de proteger a sua dignidade e personalidade face ao ius puniendi estatal, com vista a 

atingir-se o desiderato de um direito processual penal justo. A persecução penal não pode 

levar-se a cabo a todo o custo, ainda que em nome de uma certa eficácia. 

   Assim, o desvelamento da verdade deve seguir um procedimento de 

legitimação, que permita, atendidas as garantias que cercam a pessoa acusada de um crime, 

                                                 
1 CALHEIROS, Maria Clara. A construção retórica do processo penal, In: MONTE, Mário Ferreira (Dir.) Que 

futuro para o direito processual penal? Simpósio em homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 

20 anos do Código de Processo Penal Português. Coimbra: Coimbra, 2009, p. 363. 
2 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Freedom of proof? El cuestionable debilitamiento de la regla de exclusión de la 

prueba ilícita, in FERRER BELTRÁN, Jori et al. Estudios sobre la Prueba. Mexico: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2006, pp. 47-48. 
3 CHINNICI, Daniela. L’immediatezza nel processo penale. Milano: Giuffrè, 2005, pp. 10-11. 
4 MAIER, Julio B. J. Derecho procesal penal. Tomo I. 2ª ed. Buenos Aires: Del Puerto, 2002, p. 877. 
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confronto de teses e antíteses, por meio de alegações e ações probatórias que influam a 

convicção do julgador.  

  Referida atividade (de natureza recognitiva) é feita por meio da instrução 

probatório-processual, consistente na atividade de colheita de provas que permitam a 

aproximação do fato histórico. No entanto, como observado, essa reconstrução não é feita de 

forma ilimitada ou desregrada, haja vista que tudo deve ser feito com as chamadas regras do 

jogo. 

   Seguindo este norte, o método dialógico de formação da prova, desenvolvido 

no debate oral, deve ser visto como uma opção técnica de maior idoneidade ao pleno 

acertamento dos fatos controversos.
5
 

   E este modelo só se mostra integralmente atendido quando se atende à 

necessidade de uma relação imediata (vale dizer, pessoal e direta), entre quem deve julgar e o 

dado probatório, sem que o juiz tenha o conhecimento através da mediação de um outro 

sujeito. 

  Neste particular, a dimensão processual é essencial para monitorar e, 

ocasionalmente, para alterar as categorias formais do discurso doutrinário e daquele que é 

dividido entre os sujeitos do processo instrutório no âmbito da atividade probatória. 

   A análise deste trabalho recairá sobre a imediação proceussal que, ao lado do 

contraditório, parece determinante para a cognição dos fatos e para o acertamento da verdade, 

mas cuja necessidade, paradoxalmente, não é tida em conta na formação dos institutos 

processuais que, por função e finalidade, dele não deveriam prescindir.
6
 

  A doutrina do processo penal brasileiro, em geral, apenas tangencia a ideia de 

imediação (muitas vezes sem sequer enunciar seu nome expressamente) ao tratar das questões 

pertinentes à atividade probatória, seja como princípio reitor da prova, seja como regra ou 

técnica de aquisição da prova. 

   Ocorre que um estudo moderno e compromissado do processo aponta o 

tratamento da imediação como tema indispensável ao reconhecimento de uma teoria 

processual consentânea com o Estado Democrático de Direito, regido neste campo específico 

pelo modelo acusatório e plural (em um processo de partes) de sistema processual. Isto pela 

                                                 
5 COMOGLIO, Luigi Paolo. Prova e lessico processuale, In: Quaderni del Consiglio Superiore della 

Magistratura, anno 1997, n. 98, p. 11.  
6 CHINNICI, Daniela. L’immediatezza..., cit., p. 9. 
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circunstância da imediação representar um produto teórico do movimento de reforma 

processual que, começado na época iluminista, recebeu um impulso especial pelo liberalismo 

europeu do século passado. Incompossível, portanto, pensar e praticar o moderno processo 

penal e apartar a noção de imediação. 

  Tal valor foi originalmente sustentado em reação à configuração vigente no 

processo inquisitório (órgão inquiridor x magistrado julgador), onde era apontada como usual 

a prática de nomear um relator para a tarefa de elencar as provas reunidas, que se destinam à 

definição do processo.
7
 

   Assim, a origem do princípio da imediação se encontra na negação do sistema 

de justiça secreta, que só se exteriorizava na execução pública de penas, frequentemente 

cruéis, fatores que constituíam elementos característicos do sistema penal do Antigo Regime.
8
 

O Estado liberal inverteu esta situação como uma condição do princípio democrático: só cabe 

um governo do povo, se o povo pode saber como governam e administram seus representantes 

(incluído os representantes do Poder Judiciário). A consequência necessária da publicidade e 

da oralidade era, portanto, a imediação: se o juízo devia ser realizado oralmente, para que 

qualquer um pudesse vê-lo, ouví-lo e entendê-lo, os juízes, imprescindivelmente, só poderiam 

acessar a prova que se praticava diante deles (e, assim também, do público) de viva voce.  

  Neste eito, na maioria das reformas européias do século XIX estava viva a 

aspiração de estabelecer uma relação direta entre o órgão encarregado da decisão e – do 

contato com os – fatos probatórios. Nesta relação foram destacadas acima de tudo as 

                                                 
7 MENNA, Mariano. Studi sul giudizio penale. Torino: G. Giappichelli, 2009, pp. 28 e ss. Os princípios da 

oralidade e imediação provêm da legislação de reforma do século XIX. Com sua introdução se quis suprimir os 

graves defeitos que havia causado a separação do juiz instrutor e do juiz julgador no processo inquisitivo escrito 

(com envio de atas escritas). Assim: ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Del Puerto, 2003, p. 

394. Tradução de Gabriela Córdoba e Daniel Pastor. No mesmo sentido: GOLDSCHMIDT, James. Princípios 

gerais do processo penal. Belo Horizonte: Líder, 2002, pp. 93-94; BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. El 

debido proceso penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2005, p. 97.  
8 O princípio da imediação é, ademais, a consequência necessária da substituição da prova taxada, própria do 

antigo processo secreto. Em um sistema em que as provas têm objetivamente assinalada uma determinada força 

probatória, a percepção direta pelo juiz da prova produzida carece de relevância, vez que este não poderia valorar 

a prova, senão quantificar os elementos segundo critérios que lhe sejam dados pela lei. Historicamente, a 

imediação, conforme agora se a entende, irrompe na cena como uma implicação necessária do processo oral e 

público, intensamente reivindicado pelos juristas e philosophes da Ilustração, como alternativa ao inquisitivo, 

escrito e secreto (ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. Sobre o valor da imediação (uma aproximação crítica), in: 

Valoração da prova e sentença penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, pp. 1-2, 2006. Tradução de Lédio Rosa de 

Andrade). 
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formalidades relativas à determinação de quem deveria proceder à aquisição do material 

probatório e de como se deveria proceder.
9
  

  Por tudo isso, a imediação não é só um meio técnico. Tem, ademais, uma forte 

carga histórica político-institucional, constituindo uma clara reação contra o formalismo 

obscuro da cultura processual própria da justiça do Antigo Regime. 

  Ademais, a imediação (aliada à oralidade) – como fator de controle da instrução 

– encontrou perfeita ressonância nos princípios do contraditório e da publicidade da audiência 

(e dos atos processuais), bem como no direito ao confronto, visto que garante às partes e ao 

juiz a comunicação direta e oral dos elementos do julgamento (formulação de conteúdo 

probatório definitivo à discussão verbal entre todos os sujeitos e a anunciação interna e externa 

do caso judicial). 

   Somente com o surgimento, na segunda metade do século passado, da corrente 

empírico-científica da Idade Moderna, os elementos discursivos da atividade probatória 

adquiriram específica conotação material. Na verdade, foram utilizados para pôr em ordem os 

papéis dos sujeitos processuais no tocante à atividade instrutório-probatória, mas também para 

estabelecer um profundo relacionamento metodológico entre juiz e conteúdo probatório.  

   E, ao longo desta linha de desenvolvimento do diálogo instrutório, oralidade e 

imediação – concebidas em uma ótica racionalista como vertentes complementares de uma 

única aproximação lingüística – foram progressivamente distinguidas entre elas com o fim de 

reforçar as funções específicas do conhecimento e da atividade processual.
10

  

  Nesta toada, quando se fala de processo acusatório, com um contraditório 

pleno, percebe-se que os instrumentos postos à disposição para esta realização serão os 

princípios de oralidade e imediação em audiência. Isto significa, num plano direto, que o 

contato das partes com a prova há de ser imediato, principalmente quanto ao órgão julgador, 

                                                 
9 Não por acaso, foi imediatamente detectada a identidade com o princípio da oralidade, entendido como meio 

essencial da dialética probatória entre as partes e entre estas e o juiz. Somente abandonado o meio escrito, em 

outros termos, considerou-se possível instituir um aberto e direto controle sobre a instrução e recuperar 

totalmente a transparência da atividade judicial, superando-se (em parte) o ranso inquisitorial. 
10 Em tal contexto, a expressão oral tem conservado um puro papel técnico-semântico, porque, em geral, a função 

comunicativa da linguagem assumiu uma conotação muito objetiva e se tornou operativa em relação a essas 

manifestações diversas das palavras que provam, independentemente da intenção dos seus autores, o significado 

intrínseco, verdadeiro do comportamento ou da operação realizada. A independência semântica da atividade 

probatória de matriz indutiva da intenção dos seus protagonistas é detectada por TARUFFO em passagem na qual 

ele se indaga sobre como determinar o que pode se levantar na motivação como indício significativo (TARUFFO, 

Michele. La motivazione della sentenza civile. Padova: Cedam, 1975, p. 65). 
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que não pode estar privado da influência direta que deve ser exercida junto ao seu espírito de 

convencimento (ou, nas palavras de CORDERO, quando da tentativa da sua cattura psichica
11

). 

Vê-se então que a oralidade e imediação não se confundem, mas sim se completam.   

   Quando o legislador ordinário implantou – ainda que implicitamente – em seus 

dispositivos, na órbita da recente reforma do Código de Processo Penal (por força das Leis nº 

11.689, de 09 de junho de 2008, e 11.719, de 20 de junho de 2008), o princípio da oralidade, 

quis na verdade significar que o ambiente de audiência deve ser por ele regido e os corolários 

e elementos de densidade próprios que lhe subjazem. Assim, deve-se reconhecer a imediação 

como parte fundante deste moderno modelo processual (balizado pelo princípio acusatório). 

  Quando se fala do princípio da imediação se quer fazer alusão a que os atos 

processuais devem ser praticados ante o juiz. No modelo de processo penal atualmente 

praticado, a imediação, que deveria ser regra, surge como verdadeira exceção, quase reduzida 

aos casos de produção da prova testemunhal (e, mesmo assim, comportando exceções sequer 

disciplinadas pelo Código de Processo Penal). 

   A imediação deve imperar nas relações entre quem participa no processo e o 

órgão julgador e, ademais, no âmbito da recepção da prova.
12

 É necessário que todos os que 

participam do processo obrem juntos. Todos devem estar presentes e ter capacidade para atuar 

(capacidade processual). Além disso, implica, obviamente, que haja coincidência entre o juiz 

presente à aquisição dos meios de prova e o juiz que proferirá a decisão final, expondo seu 

próprio convencimento. É esta a razão justificativa da previsão segundo a qual o juiz 

responsável pela colheita da prova deve ser o mesmo encarregado da prolação da sentença.  

                                                 
11 CORDERO, Franco. Procedura penale. 7ª ed. Milano: Giuffrè, 2003, p. 579. 
12 Em relação à prova, o princípio da imediação tem uma dupla vertente de garantia que tem sido delimitada pela 

doutrina: a vertente subjetiva, que trata de garantir que o juiz sentenciador se relacione ou entre em contato de 

maneira mais direta e estreita possível com as fontes de prova, recebendo-as por si, para o que é ineludível sua 

presença contínua durante a prática dos meios probatórios. Se deve estabelecer, assim, uma relação imediata, sem 

que se admitam elementos intermédios que se interponham, entre o juiz que decide o caso e os elementos postos 

para sua cattura psichica. De acordo com a vertente objetiva, a imediação quer garantir que o juiz adquira sua 

convicção acerca da hipótese que resulte mais aceitável ou mais referendada pelas provas, com base naquelas que 

guardem uma maior e mais estreita relação com a afirmação do fato (ou alegação) que depende de prova. 

Igualmente se quer que a decisão judicial seja proferida em atenção aos elementos mais diretos, extraindo por si 

mesmo os fatos das fontes probatórias. IGARTUA SALAVERRIA destaca, ainda, que, ao lado dos aspectos subjetivo 

e objetivo da imediação, surge outra vertente: a imediação como possibilidade de controle eficaz da cidadania 

sobre a administração da justiça, referindo-se à opinião pública (IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. El nombre de 

la “inmediación” en vano, in: La ley: revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografia, Tomo 

II (D-98), 2003, pp. 1726-1727.). 
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   Fixa-se a imediação à base do juízo oral e da prática da prova no sistema 

acusatório e democrático de processo. 

   E, se ele não se contém hoje explicitamente em norma positiva (na Constituição 

ou no Código de Processo Penal), nem por isso deixa de resultar de uma série de preceitos 

reguladores da audiência de discussão e do julgamento, que supõem uma atividade processual 

exercida na presença dos participantes processuais e às vistas da sociedade.  

   No entanto, em que pese à meridiana clareza com que o conteúdo da imediação 

parece afirmar-se, não deixou ela (particularmente na doutrina comparada) de ser objeto de 

patentes incompreensões que a desfiguraram e – o que foi pior – lhe ligaram consequências a 

que devia manter-se completamente estranha. 

Daí a oportunidade da investigação científica sobre a imediação na atividade 

probatória judicial penal. A proposta segue o norte de tentativa de regulamentação da matéria 

no Direito brasileiro, porém, trilha o mesmo espinhoso caminho apontado por COSTA 

ANDRADE, quando assevera que o resultado deve ser dotado de legitimidade teórica e 

indispensável pertinência dogmática,
13

 justamente por tratar de limitação/proibição de 

prova(r). 

  Como já afirmado, a dogmática processual acusatória opta (ao menos no plano 

teórico) pela forma oral de atingir a decisão, por meio da captura psíquica do julgador. Para 

tanto, exige uma participação efetiva e direta dos sujeitos processuais. 

   A proximidade entre partes e prova deflui naturalmente de um procedimento 

oral. Desta proposta de audiência surge o princípio da imediação que, ao lado da oralidade, 

empresta o sentido de efetividade tão reclamado no seio do contraditório e da atividade 

jurisdicional.  

   Como acertadamente frisado por VALLE FILHO, a idéia de imediação no direito 

processual penal brasileiro revela-se num aproveitamento secundário, mesmo porque os 

comentários a respeito deste princípio são estritamente pontuais e de uma economia sem 

motivação real.
14

 Só uma exposição completa da tramitação do processo penal, nas diferentes 

                                                 
13 COSTA ANDRADE, Manuel da. Sobre as proibições de prova em processo penal. Coimbra: Coimbra, 2006, 

p. 19. 
14 VALLE FILHO, Oswaldo Trigueiro do. A ilicitude da prova: teoria do testemunho de ouvir dizer. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, pp. 312 e ss. E prossegue o autor: Em alguns momentos, deparamo-nos com 

argumentos absolutamente pertinentes acerca deste princípio, sem, contudo, dar-lhe o mérito de uma pretendida 

proximidade, facultando esta a um outro princípio, ou seja, o contraditório. Esta preocupação se eleva na 
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formas que pode assumir, poderia, porém, oferecer um quadro exato dessas limitações (ou 

mesmo exceções). 

  A imediação é um método de conhecimento, tendo valor instrumental, e, desde 

este ponto de vista, seu mau uso – se entendida como sistema de mera percepção íntima de 

dados que não podem ser expressados mediante a linguagem, pode converter esta garantia da 

jurisdição e das partes em um mecanismo que impeça o controle sobre a racionalidade da 

decisão judicial.  

   Em suas dimensões, a imediação conta, ainda, com uma vertente temporal, 

consistente na necessidade de que concorra uma relação de proximidade cronológica entre os 

distintos momentos da aquisição da prova e entre esta e a emissão da sentença (com isso, a 

imediação configuraria, de igual sorte, a dimensão temporal do princípio da concentração). 

   Tal fator dá azo ao surgimento de uma norma densificadora da imediação, 

consistente no princípio da identidade física do juiz, que, apenas com a reforma de 2008, 

passou a integrar expressamente a disciplina do Código de Processo Penal brasileiro (em seu 

artigo 399, § 2º, com redação determinada pela Lei nº 11.719/2008). A afirmação solene desse 

princípio contida na vigente disciplina codicista deveria colocá-lo como parte dos valores 

fundamentais do sistema processual e seu estudo diferenciado se apresenta oportuno. 

  Note-se, de outro giro, que a legitimidade das atividades estatais persecutórias e 

punitivas depende da forma como as provas são obtidas e trazidas ao processo, exigindo 

atenção para que em nome da busca da verdade processual não sejam sacrificados valores 

fundamentais consagrados pelo ordenamento. 

   Daí a oportunidade e pertinência da investigação científica sobre a imediação. 

Em que pese a existência de diversos estudos sobre a oralidade (quer em monografias, quer em 

estudos mais amplos),
15

 a imediação continua sendo um ilustre desconhecido no campo do 

                                                                                                                                                          
medida em que alguns doutrinadores, talvez a grande maioria, rejeitam este princípio, partindo de construções 

ilógicas que não acompanham o sentido moderno do processo. 
15 Verbi gratia: GUEDES, Jefferson Carús. O princípio da oralidade: procedimento por audiências no direito 

processual civil brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003; BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Os 

rituais judiciários e o princípio da oralidade: construção da verdade no processo civil brasileiro. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 2008; CAPPELLETTI, Mauro. O valor atual do princípio da oralidade. Revista jurídica. 

Porto Alegre, v.50, n. 297, pp.12-18, jul. 2002; CAPPELLETTI, Mauro. La testimonianza della parte nel sistema 

dell'oralità: Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile. 

Milano: Giuffrè, 1974; DAYENOFF, David Elbio. El juicio oral en el fuero penal. Buenos Aires: Depalma, 

1998; LOZZI, Gilberto. I principi dell’oralità e del contraddittorio nel processo penale, In: Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, Milano, n. 40, pp. 669-693, gen./mar. 1997. 
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processo penal brasileiro, inexistindo estudo sistematizado e aprofundado sobre o tema, 

limitado a se enunciar na doutrina nacional por meio de um dos seus corolários: o (novel) 

princípio da identidade física do juiz. 

  Como asseverado por FIGUEIREDO DIAS, por toda a parte se considera hoje a 

aceitação do princípio da imediação como um dos progressos mais efetivos e estáveis na 

história do direito processual penal,
16

 sendo requisito imprescindível para poder falar de livre 

valoração da prova, já que sem a apreciação imediata e direta pelo juiz dos meios de prova não 

é possível que este funde adequadamente sua convicção. É preciso, ademais, combater a 

sempre vigente pretensão de ultra-atividade da investigação preliminar, que oferta seus 

produtos para que sirvam de base, não só à acusação como deveria ser, senão também à 

decisão definitiva do caso. 

  Este novo esquema, após sua devida explicação e análise, supõe modificações 

radicais nas práticas, rituais, lógicas e destrezas dos operadores, e implica na adaptação da 

cultura jurídica brasileira e dos comportamentos dos atores processuais. 

   Dessa afirmação, que pode parecer despretensiosa, há diversos desdobramentos 

importantes para o tema cujo desenvolvimento interessa para esta investigação científica. Eis, 

justamente, a importância do assunto e desta pesquisa. 

   Como forma pioneira de abordagem sistemática do tema, não é pretensão do 

trabalho em exaurir as múltiplas abordagens que o estudo da imediação pode ofertar. 

Procurou-se, assim, enfrentar a definição do seu conteúdo (com origens históricas, conceito, 

natureza jurídica, abrangência, regime legal e classificações doutrinárias), sua incidência sobre 

a prova e a atividade correspondente, sua identificação com a identidade física do juiz e suas 

emanações sobre a sentença e a apelação criminal. 

  Assim, confessadamente, diversos temas de destaque (regime de exceções e 

limitações, confrontos com a oralidade etc.), por limitações relacionais, ficaram excluídos do 

objeto desta primeira abordagem. 

 

  

                                                 
16 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito processual penal. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 233. 
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5. CONCLUSÃO 

 

   A presente pesquisa foi desenvolvida tendo por norte a demonstração do 

conteúdo da imediação processual penal e suas relações com a atividade probatória, com a 

identidade física do juiz, a prolação da sentença e o julgamento do recurso de apelação. 

   Ao fio do exposto, é possível alinhavar, de forma sintética, as principais 

conclusões obtidas ao longo desta tese. 

   A evolução histórica, malgrado tenha sua origem situada em zona obscura, 

revela o seu surgimento como resposta ao sistema inquisitorial de processo, em clara oposição 

ao modelo de atuação de juiz instrutor responsável pela colheita da prova que seria 

transmitida, geralmente em regime de sigilo, aos juízes do mérito, para avaliação mediada e 

prolação da sentença. 

   Apresenta-se, desta forma, como instrumento político, de negação de modelos 

autoritários de atuação na área criminal. Aliás, trata-se de recurso politicamente utilizado 

quando se pretende dar a um sistema maior matiz democrático e de garantias, ao permitir a 

participação ativa, direta e pessoal, do juiz e das partes na produção da prova. Tem uma forte 

carga histórica político-institucional, constituindo uma clara reação contra o formalismo 

obscuro da cultura processual própria da justiça do Antigo Regime. 

   Quanto ao seu conteúdo princípio da imediação predetermina a situação e 

atitude processual do juiz competente para conhecer da causa, ou de uma concreta fase ou 

incidente, diante dos sujeitos contendores e dos elementos que vão servir para formar sua 

convicção, toda vez que impõe ao julgador a obrigação de encontrar-se em conexão direta e 

em unidade espaço-temporal com eles.  

   Tratando-se de atividade de alegação e probatória das partes, a imediação 

resulta decisiva para o êxito do processo porque condiciona a percepção do julgador como via 

de conhecimento judicial por antonomásia, sobretudo, no vigente modelo processual penal, e, 

também, porque se manifesta como a técnica demonstrativa por definição em ordem à 

configuração do conceito de prova válido. 

   Assentou-se que a imediação é uma técnica de formação das provas, não um 

método para o convencimento do juiz, gozando, portanto, um valor instrumental, destinado a 

auxiliar a melhor técnica de busca da verdade ou de acertamento do fato. Ao pretender que o 
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juiz (e também cada uma das partes) possa conhecer em toda sua significação o material da 

causa, deseja-se remarcar o propósito de obter naquele(s) a interpretação ou representação 

mais fiel do problema do fato e do direito que se discute em juízo, como a visão mais exata 

possível dos fatos e acontecimentos controvertidos pelas partes e nos que estas fundam suas 

posições de pleito (é dizer, intenta-se pôr o julgador nas melhores condições possíveis de 

observação para cercá-lo o quanto possível do conhecimento da verdade processual). 

   Após enfrentar as questões referentes à definição de seu conteúdo, procurou-se 

fornecer um conceito próprio, onde se destacou que o princípio da imediação consiste na 

contemporânea e contínua interação comunicacional entre juiz, partes e provas (pessoais), a 

fim de que o julgador possa conhecer pessoal e diretamente as alegações das partes e o 

acervo probatório do processo, desde sua iniciação. 

   Claro que, para o correto funcionamento do sistema, este conceito deve ser 

trabalhado à luz das contribuições oriundas do princípio da oralidade e do princípio da 

concentração (dando margem ao surgimento do princípio da identidade física do juiz). 

   No que toca à natureza jurídica, identificou-se que, no regramento brasileiro, a 

imediação carece de transcendência constitucional independente, figurando como princípio 

informativo do procedimento probatório, centrado na oportunidade legislativa (o conteúdo 

específico do instituto agora versado, em qualquer ordenamento processual, será fruto mais da 

inspiração do legislador, sobretudo da história cultural, social e institucional da coletividade 

em cujo nome deverá ser pronunciada a decisão judicial). 

   Dito regramento, no entanto, não é expresso, uma vez que nem a Constituição, 

nem as Convenções Internacionais, tampouco as leis processuais penais pátrias cuidam 

diretamente deste princípio. O interesse no estudo surge a partir de uma leitura sistemática do 

Código de Processo Penal pós reforma de 2008, com a introdução de um modelo oral e 

concentrado de procedimento, o que favorece proliferação da imediação. 

  Quando o legislador ordinário implantou – ainda que implicitamente – em seus 

dispositivos, na órbita da recente reforma do Código de Processo Penal (por força das Leis nº 

11.689/2008 e 11.719/2008), o princípio da oralidade, quis na verdade significar que o 

ambiente de audiência deve ser por ele regido e os corolários e elementos de densidade 

próprios que lhe subjazem. Assim, deve-se reconhecer a imediação como parte fundante deste 
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moderno modelo processual (balizado pelo princípio acusatório) de acertamento (ou busca) da 

verdade processual. 

   No campo da atividade probatória, objeto do segundo Capítulo, entende-se 

inquestionável a aparição, nas últimas décadas, de uma série de garantias processuais que 

resultam indispensáveis na construção da maquinaria que permite aos sujeitos processuais o 

cumprimento de suas funções. Estas garantias não só vêm compartilhando tarefas com os 

princípios capitais, indiscutidos e expressamente formalizados, mas somam-se a elas na 

tentativa de um melhor acertamento do fato debatido. 

   O processo moderno é regido pelas prescrições de conteúdo ideológico (e 

processual, é claro) estabelecidas nas modernas Constituições elaboradas a partir do final da 

Segunda Guerra Mundial, que fixaram solenemente, como Lei Fundamental, a garantia de 

quem em todos os processos serão observados e aplicados os princípios ou critérios que 

definem uma atuação judicial equitativa e justa. 

   É exato sustentar que a prova declarativa oferece a avaliação do juiz e das 

partes não apenas um fato, mas uma experiência, isto é, um fato assim como apreendido pelos 

sentidos do declarante. Para tanto, deve-se ter em mente que o objeto da confiabilidade das 

declarações adquiridas pode conter, ainda, poluição intencional ou involuntária do seu 

conteúdo por parte de quem depõe.  

   Então, em relação à prova, para além de ser usada para um acesso ao universo 

subjetivo intraduzível de cada experiência sensorial única estabelecida quando da atividade 

probatória relacionada às chamadas provas pessoais, a imediação apresenta-se como 

mecanismo de aprofundamento da inquirição. Vale dizer que a imediação não se presta a mera 

ratificação de máximas de experiência, mas, antes, funciona como um elemento de conexão na 

interação comunicacional, permitindo que as partes, no exercício do contraditório e do direito 

ao confronto, submetam as fontes pessoais a um verdadeiro teste de credibilidade e de 

autenticidade. 

   Assim, a necessidade de imediação (e de produção inferenciais justificadas com 

base no produzido em interação comunicacional) acaba por assegurar que a audiência não se 

transforme em uma fantasia ou alegoria justificativa de decisões já tomadas (ou formadas) 

pelo julgador, com base na atividade preliminar não submetida à tensão dialética.  
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   Para que se obtenha este resultado, juiz e partes devem buscar a melhor opção 

probatória, que, em termos de prova pessoal, será sempre aquela que permitir a maior eficácia 

da imediação. Logo, não é dado aos sujeitos processuais, por questões de comodidade ou 

utilitarismo processual substituir um meio de prova pessoal por outro real, quando a fonte 

originária estiver disponível. 

   Ainda no campo probatório, marcou-se como imprescindível a substituição da 

arcaica forma de registro das audiências (por meio de atas, termos ou assentadas), devendo o 

Poder Judiciários se estruturar, em conformidade com o sugerido pelo legislador processual (e 

determinado pelo Conselho Nacional da Justiça), passando a adotar a gravação dos atos em 

suporte audiovisual que permita sua posterior reprodução. 

   Resulta imprescindível a adequação à realidade social do que se considera 

instrumento dos juízes no exercício de sua potestade jurisdicional. Ignorar os avanços sociais 

importa em grave retrocesso e uma equivocação sem precedentes, sobretudo depois de 

comprovar que esses avanços científicos e tecnológicos não apenas se instalaram com força na 

vida ordinária, como estão demonstrando que um bom uso dos mesmos facilita notavelmente 

sua transformação. 

   Tais recursos, além de facilitar as próprias partes e o juiz nas hipóteses em que 

o princípio da concentração for suplantado, tem efeitos óbvios e positivos na atividade 

revisora desenvolvida pela segunda instância. 

   No entanto, neste particular, um alerta foi consignado: o uso de recursos 

tecnológicos, numa tentativa de interação comunicacional, nunca deve ser usado para 

diminuir a capacidade de imediação de um meio de prova, devendo ser reservado à 

substituição de meo de prova que anulam ou restrigem a imediação em maior grau. 

   Registra-se, por oportuno, que restou superado o modelo de completo 

isolamento argumentativo do julgador de primeira instância, restando demonstrado que, 

mesmo nos casos em que o julgamento ocorreu com base em provas pessoais, a segunda 

instância, por meio da renovação da atividade probatória (que não constitui renovação, mas, 

na verdade uma nova produção, com resultados sensoriais distintos) ou da reprodução da 

gravação do ato de primeira instância, quando disponível. 

   O respeito aos fatos provados não pode significar que o Tribunal de apelação 

deva permanecer impassível diante de valorações manifestamente irrazoáveis ou arbitrárias: 
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seguir de forma simplista e radical a orientação atualmente praticada pela STC 167/2002 

importaria numa blindagem do juízo de valoração do julgador de primeira instância, o que é 

inadmissível. 

   Ao longo da pesquisa, tendo como certa a ideia de que o raciocínio aqui 

desenvolvido não deve servir apenas para ilustrar livros, mas deve gozar de alguma pretensão 

de concretude e realização prática, procurou-se partir de uma tentativa de atender a realidade e 

não a utopia. 

   Buscou-se, assim, assentar as bases para uma regulamentação adequada do 

princípio objeto desta pesquisa, que fuja de um puritanismo exacerbado, incapaz de adaptar-se 

à realidade e às situações corretamente qualificadas como excepcionais; e, ao mesmo tempo, 

que permita superar a ambiguidade que caracteriza o atual estado das coisas, resultado de uma 

desregulamentação que pôs nas mãos dos tribunais de justiça a efetiva vigência do princípio da 

imediação e cujo fracasso se evidencia em uma jurisprudência que nega os reais contornos do 

princípio do juiz natural e que se coaduna com legislações que ressuscitam figuras nefastas ao 

modelo acusatório de sistema processual. 

   Entende-se, no entanto, que o principal mecanismo para garantir a observância 

do principio, será dispor – em lei – que sua ausência importará hipótese de nulidade absoluta, 

sob pena de esquecimento ou afrouxamentos oportunistas do princípio estudado. 

   Ao final destas linhas, colhem-se os perenes ensinamentos de CHURCHILL que 

servem de epígrafe a estre trabalho: o progresso é feito todos os dias e cada etapa desenvolvida 

é gratificante. No entanto, sabe-se que à frente se abrirá um tortuoso caminho sem fim, que 

impedirá o acesso ao fim da jornada. Mas essa simples possibilidade de caminhar e enfrentar 

os desafios é que apresenta à experiência toda sua glória. 

  O caminho do trabalho com a imediação ainda é incipiente e a estrada se perde 

no horizonte, mas a satisfação do trajeto já percorrido – com os frutos hauridos e as 

companhias conquistas – já valem o esforço da tentativa. 
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RESUMO  

 

A presente tese tem como objetivo analisar o princípio da imediação no ato de produção da 

prova pessoal no processo penal. Para tanto, no Capítulo I é examinado o seu conteúdo, com 

todas as suas nuanças (evolução histórica, conceito, natureza jurídica, abrangência, 

classificações doutrinárias, o perigo de sua malversação e comparações com legislações 

estrangeiras). No Capítulo II são abordadas as relações da imediação com a atividade 

probatória e suas repercussões na prática e registro dos atos processuais pessoais. Serão 

enfrentados, ainda, os princípios correlatos e as exceções e limitações a imediação. No 

Capítulo III são analisados a questão da imutabilidade do juiz responsável pela colheita da 

prova e os efeitos da imediação na prolação da sentença. Por derradeiro, no Capítulo IV é 

tratada a imediação na apelação criminal e a possibilidade de utilização de gravações 

audiovisuais ou a necessidade de repetição da atividade probatória em segunda instância. A 

conclusão obtida é a de que a imediação, em que pese não ter dimensão constitucional 

reconhecida ou implícita, constitui princípio informador de grande relevância para o processo 

penal, figurando na base da caracterização do sistema acusatório moderno. Por conseguinte, 

em regra deve ser priorizada a formação da prova por meio da interação comunicacional, 

devendo haver um aprimoramento da estrutura do Judiciário nacional, para que as situações de 

quebra da imediação não entrem em um regime de normalidade no cotidiano forense. 

Conforme orientação recente dos Tribunais Internacionais, o princípio da imediação vem se 

afirmando como princípio inafastável do arco de garantias que compõem o devido processo 

legal, admitindo sua restrição apenas em casos de comprovada impossibilidade de 

implementação, quando em conflito com direito fundamental de cidadão envolvido com o 

caso penal ou em que o respeito a ela acarrete um custo social que seja tanto significativo 

quanto desproporcional.  
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze the principle of immediacy upon production of proof in criminal 

proceedings. Therefore, in Chapter I is examined its contents, with all its nuances (historical 

evolution, concept, legal nature, scope, classifications doctrine, the danger of its misuse and 

comparisons with foreign legislation). In Chapter II addresses the relationship of immediacy 

with evidential activity and its impact on practice and personal record of procedural acts. Will 

be met, yet the principles and related exceptions and limitations immediacy. In Chapter III are 

analyzed the question of the immutability of the judge responsible for the collection of 

evidence and effects of immediacy in the delivery of the judgment. For the ultimate in Chapter 

IV is treated immediacy in criminal appeals and the possibility of using audiovisual recordings 

or the need for repeat evidential activity on appeal. The conclusion is that immediacy, despite 

not having recognized or implicit constitutional dimension, is of great relevance principle 

informant for the prosecution, figuring the basis of the characterization of the modern 

adversarial system. Therefore, as a rule should be prioritized the training of proof 

communication through interaction, and there should be an improvement of the structure of 

the national judiciary, so that instances of breaches of immediacy not enter into a scheme of 

normality in everyday forensic. As recent guidance of the International Tribunals, the principle 

of prompt comes up stating the principle unremovable arc guarantees that comprise due 

process, admitting its restriction only in cases of proven impossibility of implementation, 

when in conflict with the fundamental right of citizens involved with the criminal case or in 

that respect it entails a social cost that is both meaningful as disproportionate.  
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RIASSUNTO  

 

La presente tesi ha come obiettivo quello di analizzare il principio dell’immediatezza nell’atto 

della produzione della prova nel processo penale. Così, nel I Capitolo si accertano il suo 

concetto e tutte le sue peculiarità (evoluzione storica, contenuto, natura giuridica, estensione 

del suo significato, classificazione nella dottrina, il rischio della sua cattiva utilizzazione ed 

anche comparazioni nei confronti degli ordinamenti giuridici stranieri). Nel II Capitolo 

vengono sviluppati i rapporti tra l’immediatezza e l’attività probatoria e le loro ripercussioni 

nella pratica e nel registro degli atti processuali penali. Sono ancora fronteggiati i correlati 

principi e le eccezioni e i limiti all’immediatezza. Nel III Capitolo vengono analizzati le 

questioni sull’immutabilità del giudice responsabile dalla raccolta delle prove e gli effetti 

dell’immediatezza nell’emanazione del provvedimento giurisdizionale. Finalmente, nel IV 

Capitolo viene analizzata l’immediatezza nell’appello penale e la possibilità dei registri 

audiovisivi oppure la necessità di ripetizione dell’attività probatoria in secondo grado di 

giudizio. La conclusione ottenuta è nel senso che l’immediatezza, nonostante il mancato 

riconoscimento del suo rango costituzionale, neppure implicitamente, costituisce un principio 

informativo di enorme rilevanza per il processo penale, alle fondamenta della caratterizzazione 

dell’odierno sistema accusatorio. Per questo, come regola generale deve diventare prioritaria 

la formazione della prova attraverso l’interazione comunicativa, dovendo avere un 

perfezionamento della struttura del potere giudiziario nazionale, allo scopo che i casi di non 

osservanza del principio dell’immediatezza non diventino un paradigma di normalità nel 

quotidiano forense. In conformità con la recente giurisprudenza dei Tribunali internazionali, il 

principio dell’immediatezza si sta affermando come indeclinabile nel complesso di garanzie 

inerenti al giusto processo, essendo ammissibile la sua limitazione soltanto nei casi di palese 

impossibilità d’implementazione, quando in contrasto con un diritto fondamentale del 

cittadino sottomesso alla persecuzione penale oppure quando il rispetto al summenzionato 

principio produca un costo sociale che oltre ad essere significativo sia anche sproporzionale.  
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