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RESUMO
Este trabalho tem por foco a inversão ou distribuição do ônus da prova no processo
penal pátrio. Mais especificamente, seu objetivo maior é analisar se, tendo em vista o
princípio constitucional da não culpabilidade, é certo ou adequado incumbir ao
acusado o ônus de provar as alegações que vier a fazer nos autos, realizando, então,
uma distribuição do ônus da prova entre as partes do processo, ou se tal incumbência
deve ser dirigida unicamente a acusação. Para a realização do presente trabalho,
adotou-se, como método de pesquisa, a vertente jurídico dogmática, bem como a
jurídico teórica. Logo, a pesquisa que será, principalmente bibliográfica e documental,
enfocará a ótica que existe na doutrina e na jurisprudência sobre o tema. A abordagem
será iniciada com um breve histórico do ônus probatório no processo penal brasileiro.
A seguir, serão elencados e conceituados os princípios mais relevantes ao tema,
como, por exemplo, o princípio da não culpabilidade, sendo este o princípio norteador
desta pesquisa, bem como uma sucinta análise da teoria geral da prova. Por fim, serão
apresentadas as posições favoráveis e desfavoráveis existentes na doutrina quanto
ao ônus da prova a ser dirigido ao acusado, assim como, o entendimento que vigora
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, e
Tribunais de Justiça do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo.
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