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Resumo 

 

 

A presente monografia objetiva verificar o inquérito policial em sua estrutura e apresentar as principais 

discussões sofridas com o advento da Lei nº 13.245/16. Para tanto, após um breve estudo sobre os sistemas 

processuais penais, buscou-se analisar o inquérito policial com suas características, finalidades e natureza 

jurídica, sendo a mesma administrativa. Após, passa-se a análise dos princípios constitucionais, dando prioridade 

à garantia do contraditório e da ampla defesa, onde se constatou a não aplicação dos demais nas esferas das 

investigações preliminares, sendo o inquérito mera peça informativa. No entanto não se pode afirmar ser o 

inquérito um procedimento completamente desprovido de garantias constituintes. Enfim, começam as 

ponderações acerca do advento da Lei nº 13.245/16 que inovou em aspectos como na ampliação do advogado 

nos inquéritos, na questão do sigilo, entre outros assuntos que serão analisados. Neste momento há uma 

ponderação sobre a questão do sigilo nas preliminares, existindo uma dicotomia entre publicidade e sigilo. 

Sobretudo, mostrar que a natureza inquisitorial não sofrerá mutação. O inquérito não deixará o de ser inquisitivo, 

pois não há defesa propriamente dita, não instaurando o contraditório e a ampla defesa, mas trata-se da proteção 

aos direitos fundamentais, tornando-se assim garantista.  Outras questões controvertidas serão levantas, e, por 

fim, ponderadas. 

 

 

Palavras-chave: 1. Sistema Processual Penal; 2. Acusatório; 3. Inquisitório; 4. Inquérito Policial; 5. Princípios 

Constitucionais; 6. Contraditório; 7. Ampla Defesa; 8. Sigilo; 9. Advogado 



ABSTRACT 

 

 
The present monography is focused on verifying the police inquiry in its structure and expose the main 

discussions within the advent of Law  nº 13.245/16. To accomplish that, after a brief study about the penal 

proccesses sistems, it was attempted to analyse the police inquiry with its characteristics, purposes and legal 

nature, it being admnistrative. Next, it comes the analysis of the constitutional principals, prioritazing the 

assurance of the contradictory and the wide defense, where it was found the non-application of the listed above 

at the preliminary investigations, being the inquiry mere informative piece. However, it cannot be confirmed that 

the inquiry is a procedure completly destitue of constituent assurances. Finally, it began the weighting on the 

matter of the advent of Law  nº 13.245/16 that inovated in aspects like the broadening of lawyers at inquiries, at 

the matter of secrecy and among other subjects that will be analysed. At this moment, there is a weighting about 

secrecy at preliminaries, where there is a dichotomy between secrecy and publicity. Overall, to expose that the 

inquisitorial nature won't suffer mutation. The inquiry will not stop being inquisitive, because there is no clear 

defense, not establishing the contradictory and the wide defense, but it is about the protection of the fundamental 

rights, becoming, then, secured. Other contentious matters will be brought up and, at last, weightned. 

 

 

 

 

Key words: 1. Criminal Procedure ; 2. accusatory ; 3. inquisitorial ; 4. Investigation Police ; 5. Constitutional 

Principles ; 6. contradictory ; 7. Wide Defense ; 8. Secrecy ; 9. Lawyer 
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Introdução 

 

 O presente trabalho visa analisar o Inquérito Policial em suas características e 

particularidades. Antes de iniciar traçando os aspectos materiais da fase de investigação, faz-

se mister trazer à baila as diferenciações entre os sistemas processuais penais, sendo o mesmo 

um procedimento administrativo com a função de acumular os quesitos imprescindíveis para 

definir a prática de uma contravenção penal e o seu autor. 

 Após a elucidação dos sistemas processuais, será o momento de analisar o inquérito 

em seus aspectos diretos, em um breve contexto histórico, sua previsão legal, sua finalidade e 

princípios aplicáveis. 

 Será tratado posteriormente o inquérito policial sob o enfoque das garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo esses princípios fundamentais 

garantidos ao acusado. No caso em tela será analisado se esses princípios serão também 

garantidos aos investigados. Neste ponto há uma discussão doutrinária acerca da utilização da 

ampla defesa e do contraditório no inquérito policial, sendo necessária a disposição da 

corrente favorável e contrária sobre o assunto. 

 Finalmente chegará o momento de analisar a nova Lei nº 13.245/16 que ampliou a 

atuação do advogado na preliminar de investigação. Tal lei trouxe um novo frescor e 

principalmente uma sensação mais garantista ao inquérito. A nova lei assegura uma maior 

assistência jurídica do advogado ao seu cliente, o que traz uma maior estabilidade aos 

princípios individuais garantidos na Constituição de 1988.  

 Além dessas questões, cabe aludir à importância do advogado frente à prestação 

jurisdicional, como também na atividade policial, sendo um instrumento de se alcançar a mais 

absoluta justiça.  

A motivação na condução deste trabalho verifica-se na relevância da pesquisa ao 

avanço conquistado pelos advogados, onde vivenciavam em sua atuação, grandes restrições 

ao art. 7º, XIV da Lei 8.906/1994, e agora comemoram o advento da Lei 13.245/2016. O 

grande mérito da pesquisa encontra-se respaldo na importância do sistema inquisitorial ao 

sistema processual penal acusatório, aumentando a discussão em torno do tema que se 

encontra hoje largamente divergente devido à recente lei. 

A metodologia utilizada para responder as mais diversas indagações consistiu em 

analisar as posições doutrinárias e jurisprudenciais, com o intuito de responder de forma 

concreta todas as indagações propostas. 
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Tomando como base no que foi dito anteriormente, este trabalho será composto por 

quatro capítulos. No primeiro capítulo serão apresentados e diferenciados os sistemas 

processuais existentes, sendo eles: acusatório, inquisitório e misto. No segundo capítulo será 

analisado em seus aspectos materiais o Inquérito Policial. Sendo apontados particularidades, 

características, finalidades e princípios aplicáveis ao mesmo. Por conseguinte, serão 

abordados no terceiro capítulo os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo 

analisada sua inserção no plano das investigações. Neste momento serão apresentadas as mais 

diversas correntes sobre o assunto. Por fim, não menos importante, muito pelo contrário, será 

trazido à baila o advento da Lei nº 13.245/16. Nessa discussão serão apontadas as novidades 

trazidas pela mesma e questões controvertidas nascidas através de sua análise.  

 



¹ LOPES JÚNIOR, Aury Celso Lima. Sistemas de Investigação preliminar no processo penal. Rio de Janeiro: 
Ed. Lúmen Júris, 2006, p.8.  
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Capítulo 1 - SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS 

 

1.1 - Introdução : espécies de sistemas processuais penais  

 

Antes de adentrarmos na análise da instrução preliminar no processo penal brasileiro e 

o posterior advento da Lei nº 13.245/2016, torna-se imperioso galgarmos sobre os sistemas 

processuais penais. De pronto, faz-se mister expor que não há pretensão em aprofundar sobre 

os sistemas processuais, e, sim, alcançar a análise do próprio sistema processual brasileiro, 

confrontando-o com os demais existentes. E por fim, entrar na seara de inserção do inquérito 

com a possível aplicação das garantias constitucionais e a ampliação da atuação do advogado 

nessa fase preliminar. 

 

Ao olharmos para trás, as sociedades arcaicas buscavam através da autotutela uma 

forma garantidora de seus interesses. Porém, com o desenvolvimento dessas sociedades e 

conseqüentemente a complexidade das relações humanas, surge o Estado politicamente 

organizado, onde não havia mais espaços para o modelo primitivo de vingança particular.  

Em sua origem histórica, o processo penal teve seu início na busca de interesses 

através do poder-dever do Estado de regular as relações entre seus indivíduos, e, a todos 

aqueles que transgredissem a ordem, ditava-se punições. Porém, a simples prática da infração 

penal não autorizava a aplicação da punição diretamente pelo Estado, assim necessitando de 

um processo para averiguação de tal ato. O jus puniendi do Estado se materializa com o 

processo, onde limita e cria barreiras em seu poder de punir e perseguir. Em referência à outra 

realidade histórica, mas que complementa a afirmação anterior, diz AURY LOPES JÚNIOR: 

 

“Desde logo, não devem existir pudores em afirmar que o processo é um 

instrumento (o problema é definir o conteúdo dessa instrumentalidade, ou a serviço 

de quê(em) ela está) e que essa é a razão básica de sua existência. Ademais, o 

Direito Penal careceria por completo de eficácia sem a pena, e a pena sem processo 

é inconcebível, um verdadeiro retrocesso[...]”.1 

 



 

² RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Ed. Atlas S.A., 2015, p.46. 
³ TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 18 ed., São Paulo: Saraiva, 1997, p.34. 
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O grande ponto é que existem diferentes formas de aplicação desse instrumento, sendo 

variantes: o contexto político de cada Estado, sua forma econômica, seus interesses e, 

sobretudo, seu momento histórico. Paulo Rangel (2015, p.46) de maneira bem exemplificativa 

dispõe que: “sistema processual penal é o conjunto de princípios e regras constitucionais, de 

acordo com o momento político de cada Estado, que estabelece as diretrizes a serem seguidas 

para a aplicação do direito penal a cada caso concreto.”²  

 A priori, são conhecidos dois tipos de sistemas processuais penais – o inquisitório e o 

acusatório – porém, parte da doutrina defende um terceiro sistema, o qual compreende em 

uma mescla de características dos dois primeiros e que, por tal razão, denomina-se “sistema 

misto ou acusatório formal”. 

  
 
 
1.2 - Sistema Processual Penal Acusatório  
 

O Sistema Acusatório tem como forma um modelo garantista, o Estado figura-se como 

garantidor de direitos fundamentais dos cidadãos. TOURINHO FILHO discorre sobre as 

características do sistema em questão:  

 

No processo penal acusatório, que campeou na Índia, entre os atenienses e entre os 

romanos, notadamente durante o período republicano, e que, presentemente, com as 

alterações ditadas pela evolução, vigora em muitas legislações, inclusive na nossa, 

existem, como traços profundamente marcantes: a) o contraditório, como garantia 

político-jurídica do cidadão; b) as partes acusadoras e acusada, em decorrência do 

contraditório, encontram-se no mesmo pé de igualdade; c) o processo é público, 

fiscalizável pelo olho do povo (excepcionalmente se permite uma publicidade 

restrita ou especial); d) as funções de acusar, defender e julgar são atribuídas a 

pessoas distintas, e, logicamente, não é dado ao Juiz iniciar o processo (ne procedat 

judex ex officio); e) o processo pode ser oral ou escrito; f) existe, em decorrência 

do contraditório, igualdade de direitos e obrigações entre as partes, pois ‘non debet 

licere actori, quod reo non permittitur’; g) a iniciativa do processo cabe à parte 

acusadora, que poderá ser o ofendido ou seu representante legal, qualquer cidadão 

do povo ou órgão do Estado.³ 

 

O juiz, no sistema acusatório, tem em sua atuação, uma característica super importante 

a fim de caracterizar e diferenciar esse modelo dos demais. O juiz se apresenta como um 

autêntico julgador supra partes, onde após conhecer as razões de quem acusa e a defesa de 

quem é acusado, faz seu juízo de valor e decide como um árbitro. A atuação do juiz é pautado 



4 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Ed. Atlas S.A., 2015, p.50. 
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na imparcialidade, garantido estabilidade nas relações e equilíbrio na decisão. Dessa forma, 

apresenta-se como um sistema garantidor dos direitos de ambas as partes ligadas ao gravame. 

Sendo assim, um sistema intimamente ligado ao pleno exercício da democracia. 

PAULO RANGEL discorre sobre algumas características do sistema acusatório: 

 

a) há separação entre as funções de acusar, julgar e defender, com três personagens 

distintos: autor, juiz e réu (ne procedat iudex ex officio); 

b) o processo é regido pelo princípio da publicidade dos atos processuais, 

admitindo-se, como exceção, o sigilo na prática de determinados atos (no direito 

brasileiro, vide art. 93, IX, da CRFB c/c art. 792, parágrafo 1º, c/c art. 481, ambos 

do CPP); 

c) os princípios do contraditório e da ampla defesa informam todo o processo. O 

réu é sujeito de direitos, gozando de todas as garantias constitucionais que lhe são 

outorgadas; 

d) o sistema de provas adotado é do livre convencimento, ou seja, a sentença deve 

ser motivada com base nas provas carreadas para os autos. O juiz está livre na sua 

apreciação, porém não pode se afastar do que consta no processo ( cf. art. 155 do 

CPP com redação da Lei nº 11.690/2008 c/c art. 93, IX, da CRFB); 

e) imparcialidade do órgão julgador, pois o juiz está diante do conflito de interesse 

de alta relevância social instaurado entre as partes, mantendo seu equilíbrio, porém 

dirigindo o processo adotando as providências necessárias à instrução do feito, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (cf. art. 130 do CPC).4  

 

Atualmente, no direito jurídico brasileiro tem vigência o sistema acusatório (art, 129, 

I, da CRFB), sendo as partes, sobretudo, o acusado, sujeito de direitos, onde são preservadas 

as garantias constitucionais. Ao Ministério Público cabe a função de acusar, em casos 

excepcionais, ao particular. Já na fase preliminar, o inquérito é presidido pela autoridade 

policial e têm-se como principais características o sigilo e a inquisitividade. Mas vale frisar 

que, depois de instaurado a ação penal, torna-se um processo extremamente garantidor de 

todos os preceitos e princípios constitucionais.  

 

1.3 - Sistema Processual Penal Inquisitório  

 

O sistema inquisitório surgiu a partir dos regimes monárquicos nos séculos XVI, XVII 

e XVIII, ganhando força com a grande influência exercida pela Igreja Católica. Tal sistema 

transformou em um marco da intolerância.  

O Estado-Juiz tinha o poder de acusar e julgar, o que feria a sua imparcialidade.  



 

5 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Ed. Atlas S.A., 2015, p.47. 
6 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Ed. Atlas S.A., 2015, p.47, 48. 

7 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Crítica à teoria geral do direito processual penal. Rio de Janeiro: Ed. 
Renovar, 2001, p. 24. 
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Paulo Rangel5 (2015, p.47), em sua obra, cita uma passagem da obra de Aurélio onde 

relata que inquisitivo é “relativo ou que envolve inquisição, ou seja, antigo tribunal 

eclesiástico instituído com o fim de investigar e punir crimes contra a fé católica; Santo 

Ofício” (Aurélio, ob. Cit., p. 950).  

 

 No sistema inquisitivo não há separação de funções. Aquele que investiga é o mesmo 

que pune. Paulo Rangel6 ressalta algumas características do sistema em questão, a dispor: 

 

a) as três funções (acusar, defender e julgar) concentram-se nas mãos de uma só 

pessoa, iniciando o juiz, ex officio, a acusação, quebrando, assim, sua 

imparcialidade; 

b) o processo é regido pelo sigilo, de forma secreta, longe dos olhos do povo; 

c) não há contraditório nem a ampla defesa, pois o acusado é mero objeto do 

processo e não sujeito de direitos, não se lhe conferindo nenhuma garantia; 

d) o sistema de provas é o da prova tarifada ou prova legal e, consequentemente, a 

confissão é a rainha das provas.  

 

 O professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho nos ensina a característica 

fundamental do sistema inquisitório: 

 

A característica fundamental do sistema inquisitório, em verdade, está na gestão da 

prova, confiada essencialmente ao magistrado que, em geral, no modelo em análise, 

recolhe-a secretamente, sendo que ‘ a vantagem (aparente) de uma tal estrutura 

residiria em que o juiz poderia mais fácil e amplamente informar-se sobre a verdade 

dos fatos – de todos os factos penalmente relevantes, mesmo não contidos na 

“acusação” – da dado seu domínio único e onipotente do processo em qualquer das 

suas fases’. 

O trabalho do juiz, de fato, é delicado. Afastado do contraditório e sendo o senhor 

da prova, sai em seu encalço guiado essencialmente pela visão que tem (ou faz) do 

fato. 7 

 

 

 Abandonando a imparcialidade, o juiz assume uma posição de inquisidor, assim o 

mesmo acusa, investiga, atua de forma livre para interferir no processo. Nesse ponto, 

predomina a forma escrita e o sigilo. Não existindo garantias fundamentais como 

contraditório, nem ampla defesa.   
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Esse fator explica-se pelo fato do sujeito alvo da acusação perder sua condição de 

sujeito processual, sendo agora mero objeto de investigação.  

 

Percebe-se que o sistema inquisitivo nada converge em relação às garantias 

constitucionais presentes em um autêntico Estado Democrático de Direito. Sendo assim, o 

mesmo deverá estar longe das sociedades modernas, a fim de se resguardar direitos 

fundamentais, como a dignidade da pessoa humana.  

 

 

 

1.4 - Sistema Misto ou Acusatório Formal  

 

O sistema inquisitorial perdurou até o século XVIII, após a Revolução de 1789, onde o 

referido sistema sofreu com as constantes lutas em reação à opressão absolutista e na busca de 

garantias e direitos fundamentais do cidadão. Com a decadência do sistema inquisitorial 

ocorre o surgimento de um novo sistema acusatório. 

Surge então o chamado sistema misto ou acusatório formal, calcado no sistema 

acusatório privado de Roma e do posterior sistema inquisitivo desenvolvido a partir do 

Direito Canônico e na formação dos Estados sob o regime absolutista.  

Tal regime pode ser dividido em duas fases (fase investigatória e fase processual), 

estruturou-se no sistema inquisitório absolutista, mantendo a filosofia inquisitória a fim de 

instrução preparatória, sendo realizada por um juiz de instrução, e de outro âmbito, insere a 

audiência de julgamento, na qual a matéria de fato era decidida por um júri, contemplando 

características essenciais de um sistema acusatório. Ocorreu, ainda, uma separação que 

instituiu de um lado aquele que acusa e de outro que julga. Aquele sendo atribuído ao 

Ministério Público, como representante da sociedade, e o segundo, destinado ao juiz. 

 O referido sistema apresenta características próprias, como preleciona Paulo Rangel: 

 

a) a fase preliminar de investigação é levada a cabo, em regra, por um magistrado 

que, com o auxílio da polícia de atividade judiciária, pratica todos os atos inerentes 

à formação de um juízo prévio que autorize a acusação. Em alguns países, esta fase 

é chamada de “juizado de instrução” (v.g. Espanha e França).   



 

8 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Ed. Atlas S.A., 2015, p.52. 
9LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Vol.I, Editora Lúmen 
Júris:Rio de Janeiro, 2007, pp.70 e ss. 
10 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no processo penal. Direito Alternativo. In: 
Seminário Nacional sobre o uso alternativo do direito. Rio de Janeiro: ADV, 1994, p. 33/45.  
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Há nítida separação entre as funções de acusar e julgar, não havendo processo sem 

acusação (Nemo judicio sine actore); 

b) na fase preliminar, o procedimento é secreto, escrito e o autor do fato é mero 

objeto de investigação, não havendo contraditório nem ampla defesa, face à 

influência do procedimento inquisitivo;  

c) a fase judicial é inaugurada com acusação penal feita, em regra, pelo Ministério 

Público, onde haverá um debate oral, público e contraditório, estabelecendo plena 

igualdade de direitos entre a acusação e a defesa; 

d) o acusado, na fase judicial, é sujeito de direitos e detentor de uma posição 

jurídica que lhe assegura o estado de inocência, devendo o órgão acusador 

demonstrar a sua culpa, através do devido processo legal, e destruir este estado. O 

ônus é todo e exclusivo do Ministério Público; 

e) o procedimento na fase judicial é contraditório, assegurada ao acusado a ampla 

defesa, garantida a publicidade dos atos processuais e regido pelo princípio da 

concentração, em que todos os atos são praticados em audiência. 8 

 

 

De posse das informações acima, parte da doutrina acredita na possibilidade da 

existência de um sistema misto, que contemple características dos dois primeiros sistemas. 

AURY LOPES JR. (2007, p.70) refere-se ao assunto como um “reducionismo 

histórico do conceito de sistema misto” 
9, onde afirma que o sistema deve ser analisado em 

sua inteireza e não separando os poderes de acusar e julgar como um núcleo fundante dos 

sistemas. 

No mesmo entendimento ao de Aury Lopes Jr. , JACINTO COUTINHO:  

 

Não há – e nem pode haver – um princípio misto, o que, por evidente, desconfigura 

o dito sistema. Assim, para entendê-lo, faz-se mister observar o fato de que, ser 

misto significa ser, na essência, inquisitório ou acusatório, recebendo a referida 

adjetivação por conta dos elementos (todos secundários), que de um sistema são 

emprestados ao outro.10 

 



 

11 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 1, p. 70. 
12GRINOVER, Ada Pellegrine. Teoria Geral do Processo. 14ª ed. São Paulo : Malheiros, p. 57/58, 1998. 
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1.5 – Sistema Processual Penal adotado no Brasil 

 

  

O Código Penal Brasileiro, datado de 1941, traz em seu entorno características 

essencialmente inquisitórias. Concebido com inspiração do Código Processual italiano da 

década de 30 dentro de uma lógica autoritária. Nessa época a Itália estava em pleno regime 

fascista, com isso culminou em um código de base extremamente autoritária. Todavia, muitos 

artigos foram revogados com a promulgação da Constituição de 1988. O novo texto 

constitucional instituiu um sistema de amplas garantias individuais, exigindo que o processo 

não fosse mais conduzido como instrumento da aplicação da lei penal, mas muito, além disso, 

que se transformasse em um instrumento de garantia dos direitos constitucionais perante o 

Estado. 

Sobre a classificação dos sistemas processuais, têm-se inúmeras divergências na 

doutrina brasileira e que, por sua vez, naturalmente, reflete na jurisprudência. TOURINHO 

FILHO11 leciona que o sistema preponderante no Brasil é o acusatório, pois em nosso 

processo abre espaço ao contraditório e a acusação compete ao Ministério Público. No mesmo 

entendimento nos ensina ADA PELLEGRINE GRINOVER:  

 

O inquérito policial é mero procedimento administrativo que visa colheita de 

provas para informações sobre o fato infringente da norma e sua autoria. Não existe 

acusação nesta fase, onde se fala em indiciado (e não acusado, ou réu) mas não se 

pode negar que após o indiciamento surja o conflito de interesses, com ‘litigantes’ 

(art. 5º, inc. LV, CF). Por isso, se não houver contraditório, os elementos 

probatórios do inquérito não poderão ser aproveitados no processo, salvo quando se 

tratar de provas antecipadas, de natureza cautelar (como exame de corpo de delito), 

em que o contraditório é diferido. Além disso, os direitos fundamentais do 

indiciado hão de ser plenamente tutelados no inquérito. 12 

  

 

No mesmo entendimento, PAULO RANGEL parte do mesmo pressuposto: 

 



 

13RANGEL, Paulo. Investigação criminal direta pelo Ministério Público: visão crítica. 2ª ed, rev. amp. e atual., 
Editora Lúmen Júris: Rio de Janeiro, p.205, 2005. 
14 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no processo penal. Direito Alternativo. In: 
Seminário Nacional sobre o uso alternativo do direito. Rio de Janeiro: ADV, 1994. 
15 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Vol.I, Editora Lúmen 
Júris:Rio de Janeiro, 2007, pp.75. 
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O Brasil, sendo uma República Federativa constituída em um Estado Democrático 

de Direito (cf. art. 1º da CRFB), não poderia adotar sistema diferente do acusatório 

quando alçou o Ministério Público ao patamar de titular privativo da ação penal 

pública, afastando, de vez, o juiz da persecução penal e garantindo a todo e 

qualquer indivíduo somente ser processado pelo membro do Ministério Público 

(Promotor de Justiça ou Procurador da República) com atribuição, previamente, 

estabelecida na lei. É um corolário lógico do Estado Democrático de Direito a 

isenção do órgão julgador e a distinção deste para o que acusa, devendo ser órgãos 

distintos entre si.13 

 

 Em contrapartida, JACINTO COUTINHO (1994)14, defende de que no Brasil tem 

vigência o sistema inquisitivo, mas que com o passar do tempo algumas características do 

sistema acusatório foi introduzida na fase processual. No mesmo horizonte AURY LOPES JR 

(2007, p.75)15, afirma que, no Brasil, mesmo com delineações garantistas do processo penal 

trazido pela Constituição, o sistema inquisitório continua em vigor, no que tange à 

determinados dispositivos vigentes do Código de Processo Penal Brasileiro. Salienta que um 

dispositivo que atribui poderes instrutórios ao juiz “representa uma quebra da igualdade, do 

contraditório, da própria estrutura dialética do processo” e por conseqüência “fulminam a 

principal garantia da jurisdição, que é a imparcialidade do julgador”. 

 A palavra de ordem nesse caso é CONTRADIÇÃO. Não há pretensão em dizer quais 

partes prevalecem de acertos, qual corrente está mais acertada, mas podemos em acordo dizer 

que se trata de um grande contrassenso, pois, de um lado, surge o texto constitucional, com 

seus direitos e garantias (preponderantemente um modelo acusatório) e, de outro, encontra-se 

o Código de Processo Penal, com resquícios inquisitivos.  

  

 

 

 



 

16 MEHMERI, Adilson. Inquérito Policial: Dinâmica. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 04. 
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Capítulo 2 - O inquérito Policial 

 

O direito de punir pertence ao Estado, quando o jus puniend do Estado tornou-se 

público, não mais particular, essa função mereceu destaque a fim de autocontrole. Dessa 

forma, nascia o reconhecimento de que a pena só poderia ser aplicada depois do indivíduo ser 

submetido a um procedimento legal e formal. A finalidade desse sistema será analisar a 

veracidade dos fatos. O presente capítulo tratará do Inquérito Policial, sendo esse instrumento 

de apuração de quaisquer fatos apresentados. 

 

2.1. Breve contexto histórico 

 

O Inquérito, como peça chave de averiguação, nasceu na Idade Média. Desde a remota 

Antiguidade, procurou-se averiguar a apuração dos delitos. Nesse sentido preleciona Adilson 

Mehmeri: 

 

Entre os antigos atenienses já se esboçava uma espécie de inquérito para averiguar 

a probidade individual e familiar dos eleitos magistrados, sendo que dez desses 

eram os estínomos, os quais trabalhavam como policiais. Tal investigação seria 

mais uma forma de sindicância, de cunho investigatório, sem qualquer esboço de 

contraditório.16 

 

O nascedouro do inquérito deu-se com a edição da Lei º 263, de 03 de dezembro de 

1841, a qual modificou o Código de Processo Criminal do Império. Essa modificação atribuiu 

aos chefes de polícia a competência para instaurar-se um procedimento de averiguação. 

Resumia-se em uma investigação prévia de fatos delituosos, que posteriormente, eram 

compilados em um documento e remetidos ao Juiz de Direito, para a devida verificação de 

tipificação penal.  

Com a edição da Lei nº 2.033 de 1871 o sistema de persecução penal foi dividido em 

duas fases, sendo a primeira uma fase preliminar, e a segunda com traço da judicialidade.  

O inquérito policial brasileiro foi estruturado pelo Decreto nº 4.824 de 1871, sendo 

uma forma de conter os abusos das autoridades policiais, pois possuíam poderes excessivos. 

Assim foi imperiosa a separação das funções de polícia e de jurisdição, criando-se o tão 

famoso inquérito policial. 

 



17 JR, Aury Lopes. Sistemas de Investigação no Inquérito Policial. 3 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 
135-162. 
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Por falta de uma definição clara por parte de nosso atual Código atual sobre o que vem 

a ser inquérito policial, o Código de Processo Penal português entra em cena a fim de 

explicitar tal definição: 

 

“O Inquérito Policial compreende o conjunto de diligências que visam investigar a existência 

de um crime, determinar os seus agentes e a responsabilidade deles e descobrir e recolher as 

provas, em ordem à decisão sobre a acusação (CPP português – art. 262, item 1)”. 

 

 

 

2.2 - Previsão Legal do Inquérito Policial 

 

 

A autoridade competente para instauração do inquérito policial é a polícia, sendo o 

delegado o referido agente para tal ato. Em sentido amplo, o inquérito policial é um conjunto de 

procedimentos realizados pela polícia judiciária ou por autoridade administrativa encarregados da 

função, com a finalidade de averiguar e provar a possível existência de infração penal, 

desvendando as nuances do evento. 

Destarte, Aury Lopes Junior (2005, p.135) ressalta: “O inquérito policial nasce de 

mera possibilidade, mas almeja a probabilidade, ou seja, para a instauração do inquérito 

policial, basta a mera possibilidade de que exista um fato punível. A própria autoria não 

necessita ser reconhecida no início das investigações”.
17 

Todavia, embora o inquérito seja peça inquisitiva, tendo como característica, para 

alguns, a ausência de defesa, para outros, cabe ao advogado acompanhar seu cliente, ora 

investigado, conhecer as provas colhidas que possam ensejar em uma possível medida 

judicial. O advento da Lei 13.245/2016 amplia a atuação do advogado no inquérito, assunto 

esse que será exaurido em capítulo conveniente. De acordo com o art. 5º, incisos, II a II, do 

Código de Processo Penal, o inquérito policial pode ser iniciado das seguintes maneiras: a) 

com o auto de prisão em flagrante, de ofício, que, nesse caso, será por meio de uma Portaria; 

b) ou atendendo ao requerimento da vítima ou de qualquer pessoa assim que tiver notícia do 

crime; 



 

18 BRASIL, Art. 5°, incisos I e II. VADE MECUM. Obra coletiva e autoria da Editora Rideel com colaboração 
de Anne Joyce Angher. Código de Processo Penal: 1941. 21 ed. atual. e ampl - São Paulo: Saraiva, 2015, p. 407. 
19 BRASIL, Art. 98, inciso I. VADE MECUM. Obra coletiva e autoria da Editora Rideel com colaboração de 
Anne Joyce Angher. Constituição Federal: 1988. 21 ed. atual. e ampl - São Paulo: Saraiva, 2015, p. 48. 
20 BRASIL, Art. 9°, incisos I e II. VADE MECUM. Obra coletiva e autoria da Editora Rideel com colaboração 
de Anne Joyce Angher. Código de Processo Penal: 1941. 21 ed. atual. e ampl - São Paulo: Saraiva, 2015, p. 407 
e 408. 
21BRASIL, Art. 20, incisos I e II. VADE MECUM. Obra coletiva e autoria da Editora Rideel com colaboração 
de Anne Joyce Angher. Código de Processo Penal: 1941. 21 ed. atual. e ampl - São Paulo: Saraiva, 2015, p. 408. 
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c) ou por requisição do promotor ou do juiz; d) ou ainda por requerimento do ofendido.18 

Em crimes de menor potencial ofensivo, crimes esses previstos pela Constituição 

Federal em seu art. 98, I 19 e depois advindo a Lei 9.099/1995 que trata dos Juizados Especiais 

definindo quais seriam esse crimes de menor potencial ofensivo. 

Ao ser lavrado o Termo Circunstanciado, previsto no art. 69, da Lei nº 9.099/95, para 

casos de infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, para crimes cuja pena máxima não 

exceda dois anos, cumuladas ou não com multas, a lei em sua integralidade culminou na 

extirpação do inquérito policial nas hipóteses ali previstas. No lugar do inquérito exige-se 

somente a lavratura do referenciado termo, sendo um processo mais célere, tudo isso previsto 

no art. 77, § 1º, da referida lei. 

Ao prever, em seu art. 69, a lavratura do Termo Circunstanciado de ocorrência, para os 

casos de infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, para delitos cuja pena máxima não 

exceda dois anos, cumuladas ou não com multas (independente do procedimento), a lei 

culminou na eliminação do inquérito policial nessas hipóteses, conforme dispõe o art. 77, § 

1º, exigindo tão somente o termo circunstanciado, que é um procedimento mais célere. 

 Quando a autoridade policial toma conhecimento de um fato que aparentemente é 

ilícito, chama-se de notitia criminis. Essa notícia pode ser levada ao conhecimento da 

autoridade através do próprio ofendido ou de seu representante, conforme preleciona o art. 39 

do CPP, conhecida como delatio criminis. Caso tenha sido levada pelo próprio ofendido, 

basta apenas comunicar o fato; sendo postulatória, além da comunicação, o ofendido deverá 

requerer que seja instaurado o inquérito.   

 O inquérito possui algumas características importantes, como dispõe o art. 9º do 

CPP20, que todas as peças contidas no inquérito serão reduzidas a termo, datilografadas ou 

escritas. Dessa forma, não se permite inquérito policial na forma oral. Deverá valer-se do 

sigilo o inquérito para elucidação do fato, como fundamenta o art. 20, do CPP21. 



 

22BRASIL, Art. 10. VADE MECUM. Obra coletiva e autoria da Editora Rideel com colaboração de Anne Joyce 
Angher. Código de Processo Penal: 1941. 21 ed. atual. e ampl - São Paulo: Saraiva, 2015, p. 408. 
23BRASIL, Art. 17. VADE MECUM. Obra coletiva e autoria da Editora Rideel com colaboração de Anne Joyce 
Angher. Código de Processo Penal: 1941. 21 ed. atual. e ampl - São Paulo: Saraiva, 2015, p. 408. 
24 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. São Paulo: Ed. Atlas S.A., 2015, p.213. 
25 BRASIL, Art. 28. VADE MECUM. Obra coletiva e autoria da Editora Rideel com colaboração de Anne Joyce 
Angher. Código de Processo Penal: 1941. 21 ed. atual. e ampl - São Paulo: Saraiva, 2015, p. 408. 
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Outra característica muito importante do inquérito é a discricionariedade. À autoridade 

policial é discricionária a forma com que conduz os atos praticados, uma vez que não possui 

um rito próprio o inquérito, podendo conduzi-lo da melhor forma que aprouver.  

 Quanto ao prazo de conclusão do inquérito policial, caso o indiciado esteja preso, o 

prazo para conclusão do inquérito será de dez dias. Caso o indiciado estiver solto o prazo para 

conclusão será de trinta dias, conforme ressalta o art. 10, do Código de Processo Penal.22 

Porem tal regra pode ser excepcionada em algumas lei especiais, como por exemplo o art. 51 

da lei 11.343/06 (Lei de Drogas), estabelecendo o prazo de 30 dias, caso o indiciado esteja 

preso, ou 90 dias, caso solto. Podendo até ser duplicado pelo juiz mediante pedido 

considerável da autoridade policial.  

 Quando se trata de arquivamento, a autoridade policial não possui competência para 

tal, somente o Poder Judiciário, a pedido do Ministério Público, como preleciona o art. 17 do 

Código de Processo Penal.23  Nesse momento é oportuno mencionar Paulo Rangel, onde em 

sua obra apresenta em quais possibilidades o inquérito deverá ser arquivado: 

 

Os casos em que o inquérito deve ser arquivado não são expressamente previstos em 

lei, mas se depreende dos arts. 41 c/c 395, ambos do CPP, com a redação da Lei nº 

11.719/2008. São eles: 

1. o fato narrado evidentemente não constitui crime; 

2. já está extinta a punibilidade; 

3. faltar pressupostos processual; 

4. ausência de uma condição exigida em lei para regular exercício do direito de 

agir.24 

 

Portanto, o arquivamento do inquérito policial é o encerramento das investigações. 

Somente ao Ministério Público cabe determinar o arquivamento, de acordo com o art. 28 do 

CPP. 25 Porém, caso o juiz entenda improcedentes as razões invocadas no pedido, o mesmo 

remeterá os autos ao procurador-geral, ao qual cabe a decisão final, o oferecimento da 

denúncia ou na manutenção do pedido de arquivamento.  



 

26 JUNIOR, Euclides Ferreira da Silva. Curso de Direito Processual Penal. 2 ed. São Paulo: Juarez de oliveira, 
2000, p. 53. 
27 SAAD, Marta. O Direito de Defesa no Inquérito Policial. v. 9. São Paulo: RT, 2004, p. 161. 
28 BASTOS, Marcelo Lessa. A investigação nos crimes de ação penal de iniciativa pública. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2004, p. 88. 
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Dessa forma, vinculando sua decisão ao juiz. Atuando o juiz como verdadeiro fiscal 

do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. 

 

 

2.3 Finalidade 

 

Entre os doutrinadores há certa discussão acerca da utilidade do inquérito policial. 

Muitos entendem ser um procedimento bastante formal, ocasionando em uma verdadeira 

instrução, o que seria uma grande perda de tempo, pois o mesmo será refeito posteriormente 

em juízo. Essa discussão é gerada com o questionamento de maior celeridade se daria caso 

todo esse procedimento fosse feito em uma única vez, não necessitando de um procedimento 

pré-processual. 26 

 

Em relação à finalidade do inquérito policial, Marta Saad leciona:  

 

O inquérito policial traz elementos que não apenas informam, mas de fato instruem, 

convencem, tais como as declarações de vítimas, os depoimentos de testemunhas, as 

declarações dos acusados, a acareação, o reconhecimento, o conteúdo de 

determinados documentos juntados aos autos, as perícias em geral, a identificação 

datiloscópica, o estudo da vida pregressa, a reconstituição do crime.27 

  

A peça investigadora tem como função elucidar o crime em sua materialidade e 

autoria, disponibilizando elementos possíveis para que o titular da ação penal, o Ministério 

Público, nas ações públicas, e o ofendido, nas privadas ofereçam, se cabível, a acusação. 

Dessa forma, o inquérito é a base para a ação penal ser promovida. Este procedimento filtra o 

sistema penal, a fim de não sobrecarregar o Poder Judiciário de forma desnecessária com o 

processamento de fatos não esclarecidos. Marcelo Lessa Bastos assim aduz: 

 

A investigação criminal não é um fim em si mesma, mas um meio que visa 

a um fim, que é justamente a propositura da ação penal, sendo certo que os 

elementos de convicção colhidos no curso da investigação se esgotam, em sua 

grande maioria, uma vez cumprido esse objetivo.28 



29 TOURINHO FILHO, Processo Penal. vol.I. 20 ed., rev., mod.e ampl. São Paulo. Saraiva,1998, p. 206 
30 Apud REVISTA DA OAB-CE. Inquérito Policial – Aspectos Gerais. Fortaleza: ABC Fortaleza, OAB secção 
Ceará, 2000, p. 162. 
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Assim, o inquérito policial serve para averiguar os fatos dispostos na notícia-crime, 

para posteriormente, ser encaminhado ao titular da ação penal. Sabe-se que o Inquérito 

Policial não é requisito indispensável para o oferecimento da denúncia ou da queixa, pois 

“desde que o titular da ação penal (Ministério Público ou ofendido) tenha em mãos as 

informações necessárias, isto é, os elementos imprescindíveis a oferecimento da denúncia ou 

queixa, é evidente que o inquérito será perfeitamente dispensável” 
29 

 

2.4 - Princípios aplicáveis 

 

Nesse ponto há uma grande divergência doutrinária, pois há quem diga que no 

inquérito policial e civil não vigoram os princípios que norteiam o processo penal. Uma vez 

que o inquérito tem natureza administrativa, de procedimento inquisitório, não sendo 

destinada nesse instituto a aplicação de uma penalidade. Nesse viés, Mirabete afirma:  

 

Não é o inquérito processo, mas procedimento administrativo informativo, 

destinado a fornecer ao órgão da acusação o mínimo de elementos necessários à 

propositura da ação penal. A investigação realizada pela autoridade policial não se 

confunde com a instrução criminal, distinguindo o Código o “inquérito policial” 

(artigos 4° a 23) da “instrução criminal” (artigos 394 a 405). Por essa razão, regra 

geral. Não se aplicam ao inquérito policial os princípios processuais, nem mesmo o 

contraditório. 30 

 

A propósito vejamos a jurisprudência a seguir: 

 

“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HC 2102/RR; HABEAS CORPUS - 
1993/0021582-5. Relator: Ministro PEDRO ACIOLI. Órgão Julgador: T6 - SEXTA 
TURMA. Data do Julgamento: 29/11/1993. Data da Publicação/Fonte: DJ 
18.04.1994 p. 8525. LEXSTJ vol. 62 p. 268. RSTJ vol. 67 p. 132. Ementa: 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
ORDINARIO. IRREGULARIDADES NO INQUERITO POLICIAL. INEPCIA DA 
DENUNCIA. REQUERIMENTO DE DILIGENCIAS. IMPEDIMENTO DO 
PROMOTOR DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO. I - O INQUERITO POLICIAL E 
MERA PEÇA INFORMATIVA, DESTINADA A FORMAÇÃO DA OPINIO 
DELICTI DO PARQUET, SIMPLES INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DE 
NATUREZA INQUISITIVA, SEM NATUREZA DE PROCESSO JUDICIAL, 
MESMO QUE EXISTISSEM IRREGULARIDADES NO INQUERITOS 
POLICIAIS, TAIS FALHAS NÃO CONTAMINARIAM A AÇÃO PENAL. TAL 
ENTENDIMENTO E PACIFICO E TÃO EVIDENTE QUE SE TORNA ATE 
MESMO DIFICIL DISCUTI-LO.  

 



 

31 VILAS BOAS, Marco Antônio. Processo Penal Completo: doutrina, formulários, jurisprudências e prática. I. 
Ed: São Paulo: Saraiva, 2001. p.136. 
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Ainda assim, há quem garanta que devam existir no inquérito policial os princípios da 

ampla defesa e do contraditório, sendo injustiça negar o acesso do advogado ao inquérito. 

Essa tratativa considerada, por muitos, como desrespeito à Constituição Federal será abordada 

nos próximos capítulos do presente trabalho. 

 

2.5 - Características do Inquérito 

 

 O inquérito possui características diferentes do processo, pelo fato daquele tratar-se de 

instrução provisória e preparatória. Será provisória, porque depois de atingida a finalidade do 

inquérito, o mesmo será encerrado. Nota-se assim que o inquérito se refere à fase 

investigatória, operando-se em âmbito administrativo. 

 O Código de Processo Penal em seu artigo 12 aduz que “o inquérito acompanhará a 

denúncia ou queixa, pois é nele que se encontram as informações imperativas que se baseará a 

ação penal.” 31 

 O inquérito Policial tem suas peculiaridades, a seguir passa-se a expor suas 

características: 

A autoridade policial detém em mãos todo o poder de direção do inquérito policial, 

onde inquiri, pergunta, investiga testemunhas do fato e assim procura esclarecer as 

circunstâncias que determinado fato ocorreu. Esse caráter inquisitivo do inquérito não abre 

margem para o direito de defesa do investigado, pois não há acusação, há tão somente uma 

pesquisa realizada pela autoridade policial. Assim, nessa fase busca-se investigar o fato 

criminoso e sua autoria, não se sujeitando ao princípio contraditório e amplo defesa. O mesmo 

só existe após o efetivo início da ação penal, quando já formalizada uma acusação contra o 

autor da infração. 

O Código de Processo Penal exige certa formalidade. As peças que compõe o 

inquérito deverão ser reduzidas a escrito, datilografadas e assinadas pela autoridade. Essa 

forma está prevista no art. 9º do Código de Processo Penal, tendo em vista sua destinação de 

fornecer elementos ao titular da ação penal.  

Todos os atos estabelecidos pela autoridade policial devem ser documentadas nos 

autos do inquérito, para que se possa fazer uma análise sistêmica dos fatos. Tais peças 

deverão estar em sequência lógica, em uma ordem cronológica em que os fatos se deram, 

sendo assim unidirecional o inquérito. O inquérito policial tem um único alvo: apurar os fatos 

da instigação. Não cabe à autoridade policial emitir nenhum juízo de valor, mas tão somente 

investigar, não devendo entrar no mérito ao elaborar o relatório conclusivo.  
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 A discricionariedade se trata de uma característica onde a autoridade policial, ao 

iniciar uma investigação tem a liberdade para conduzi-la a fim de apurar o fato criminoso, 

logicamente respaldado pela legalidade. 

Outra característica de suma importância é o sigilo no inquérito policial. O Inquérito 

Policial deve ser sigiloso para que a autoridade policial possa providenciar as diligências 

necessárias para que se possam elucidar os fatos sem quaisquer problemas como: ocultação ou 

destruição de provas, influência sobre testemunhas, etc. Isso não se estende ao Ministério 

Público, ao Judiciário, nem ao advogado legitimado para tal. Nos termos do artigo 20 do 

Código de Processo Penal “a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à 

elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. Tal assunto será discutido nos 

próximos capítulos com as novidades trazidas pela Lei nº 13.245/2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. p.74. 
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Capítulo 3 - O INQUÉRITO POLICIAL SOB O ENFOQUE DAS GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA  

 

3.1 - O Processo Penal e a Constituição Federal de 1988  

 

O processo por muito tempo se apresentava como instrumento de abuso do Poder 

Público e limitação às liberdades. Em oposição a esse despotismo punitivo do Antigo Regime, 

nasceu da influência exercida pelo pensamento iluminista na Europa do século XVIII uma 

nova concepção e o processo passa a se organizar como um meio individual de defesa contra 

esses excessos autoritários, sendo um meio garantista, sobretudo, do acusado perfazendo-se a 

disseminação dos pressupostos dos Estados Democráticos de Direito. 

Os sistemas processuais penais definem os valores da civilização jurídica, 

principalmente no que tange a tutela dos direitos dos cidadãos como uma forma de 

legitimação. Assim, durante décadas firmou-se no cenário político criminal uma base 

irrenunciável, o respeito aos direitos e respeito pela dignidade da pessoa humana, 

estabelecendo limites ao interesse comunitário de combater a criminalidade e faz com que não 

seja cerceado o direito do acusado em suas liberdades. 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, com influência 

iluminista, declara claramente que o Brasil se constitui em um Estado Democrático de Direito 

e que os direitos, liberdades e garantias, considerados como valores fundamentais, são a base 

dos princípios da política criminal. Tais valores servirão de inspiração não só a atividade do 

juiz e do intérprete, mas sobretudo a do próprio legislador penal. Dessa forma, consagra 

inúmeros direitos e garantias individuais, mas que, ganham formato prático pela doutrina e 

jurisprudência, não ficando assim no campo somente das idéias, às quais cabem a 

concretização da vontade do constituinte de 1988. Em breves palavras, NUCCI: 

 

A dignidade da pessoa humana é o reconhecimento constitucional dos 

limites da esfera de intervenção do Estado na vida do cidadão e por esta razão os 

direitos fundamentais, no âmbito do poder de punir do Estado, dela decorrem, 

determinando que a função jurisdicional seja um fator relevante para conhecer-se o 

alcance real desses direitos.32 

 

 

 



33 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15ª ed. rev. São Paulo. Malheiros, 1998, p. 
95-96. 

24 

Os direitos fundamentais são tutelados pelo Direito. A efetividade da proteção está em 

grande parte pendente da atividade jurisdicional, principal responsável por dar ou negar a 

tutela dos direitos fundamentais. Como conseqüência, o fundamento da legitimidade da 

jurisdição e da independência do Poder Judiciário está no reconhecimento da sua função de 

garantidor dos direitos fundamentais inseridos ou resultantes da Constituição. 

 

 

 

3.2 – Princípios e garantias constitucionais 

 

A palavra princípio traz consigo a noção de início, origem, um primeiro momento da 

existência, uma base de onde se desenvolve um sistema. O sistema jurídico como um todo, 

teve e tem seu início, marcado pelo estabelecimento de postulados iniciais, onde a partir desse 

momento é construído todo o arcabouço jurídico. Por isso, JOSÉ AFONSO DA SILVA( 

1998, p.95 e 96) observa que, ao empregar o termo princípio, a Constituição Federal “exprime 

a noção de mandamento nuclear de um sistema. [...] Os princípios são ordenações que se 

irradiam e imantam os sistemas de normas”.
33  

Assim, os princípios são fundados com certa abstração e generalidade, e, assim dão 

unidade ao sistema jurídico. Ao serem analisados, torna-se necessária uma visão histórica da 

função jurisdicional do Estado, uma vez que a interpretação constitucional que se faz está 

intimamente ligada ao substrato ideológico expresso na Lei Maior, na Constituição, de um 

país. Nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, apresenta como princípios 

fundamentais, dentre outro, a cidadania, o respeito à dignidade da pessoa humana 

pressupostos esses de um Estado Democrático de Direito. Sendo esses princípios aplicados a 

todos os integrantes da sociedade, sem excluir aqueles que figuram como autor de uma 

conduta tipificada na lei penal, seja na fase processual ou na fase investigatória, fase 

preliminar.  

 Dentro da seara de princípios e regras, temos as conhecidas garantias. As garantias 

constitucionais são princípios qualificados pelo seu conteúdo. FAUZI HASSAN CHOUKR 

afirma sobre o assunto:  

 

Desta maneira, legalidade, contraditório, ampla defesa etc. não são fins em si, mas 

instrumentos pelos quais se alcança a tutela da integridade da dignidade da pessoa 



 

34CHOUKR, Fauzi Hassan. Garantias Constitucionais na Investigação Criminal. 2ª ed., rev., ampl. e atual., 
Lúmen Júris. Rio de Janeiro. 2001, p. 11. 
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humana sendo, pois, garantias que, por seu turno, vêm a constituir um sistema 

operacional que, pela sua dimensão prática, parece mais importante que os valores 

que o fundamentam quando, na verdade, não o é. [...] Ainda como decorrência dessa 

premissa, deve-se concluir que a dignidade da pessoa humana como fundamento 

maior do sistema implica na formação de um processo banhado pela alteridade, ou 

seja, pelo respeito à presença do outro na relação jurídica, advindo daí a conclusão 

de afastar-se deste contexto o chamado modelo inquisitivo de processo, abrindo-se 

espaço para a edificação do denominado modelo acusatório. Fundamentalmente aí 

reside o núcleo da expressão que afirma que o réu (ou investigado) é sujeito de 

direitos na relação processual (ou fora dela, desde já na investigação), e não objeto 

de manipulação do Estado.34 

 

 

 Muito se discute sobre a extensão das garantias constitucionais à fase preliminar. O 

Inquérito Policial se refere a uma atividade prévia e preparatória do processo, com caráter 

meramente informativo. Como foi dito no capítulo anterior, no inquérito prevalece 

características fundamentais de um sistema inquisitório, discussão esta encerrada no âmbito 

acadêmico, na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, a preocupação com o tema revigorou 

quando se atentou para o fato da instrução preliminar interferir em garantias básicas e de 

extrema importância abarcada pela Constituição de 1988, como a liberdade individual daquele 

que é considerado suspeito de ser o autor de uma conduta tipificada. 

 

 

3.3 – Princípios da ampla defesa e do contraditório  

 

Na Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LV, estão consagrados os princípios 

da ampla defesa e do contraditório, tal previsão não se limita tão somente ao processo penal, 

mas também a diversos ramos do direito. Contudo, tem maior relevância no processo penal 

devido à supremacia dos bens e valores em questão.   

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

 [...]  



 

35 PELLEGRINI GRINOVER, Ada; SCARANCE FERNANDES, Antonio e GOMES FILHO, Antônio. 
Magalhães. As nulidades no Processo Penal, 2ª ed. Ed. Malheiros, São Paulo, 1992, p. 63 
36 PELLEGRINI GRINOVER, Ada; SCARANCE FERNANDES, Antonio e GOMES FILHO, Antônio. 
Magalhães. As nulidades no Processo Penal, 2ª ed. Ed. Malheiros, São Paulo, 1992, p. 63. 
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LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes.  

[...]  

 

As garantias constitucionais mencionadas são indissociáveis, pois caminham 

juntos no processo judicial ou administrativo, sendo tratados pela doutrina sempre de 

forma conjunta e por muitas vezes gerando certo grau de confusão entre os mesmos. 

Sobre essa abordagem, ADA PELEGRINE GRINOVER nos ensina: 

 

Defesa e contraditório estão indissoluvelmente ligados porquanto é do contraditório 

(visto em seu primeiro momento, da informação) que brota o exercício da defesa; 

mas é esta – como poder correlato ao de ação – que garante o contraditório. A 

defesa, assim, garante o contraditório, mas também por este se manifesta e é 

garantida. Eis a íntima relação e interação da defesa e do contraditório.35 

 

Neste norte, Maurício Lins Ferraz e Ronaldo Batista Pinto, defende que a ampla 

defesa é seqüela do contraditório:  

 

Se por intermédio do contraditório se reconhece a absoluta igualdade entre as partes, 

será por meio da ampla defesa que tal igualdade ganhará corpo, tornando-se efetiva 

e palpável. A ampla defesa consiste, portanto, na possibilidade do réu em contraditar 

por completo a acusação. 36 

 

No plano teórico, o contraditório e ampla defesa possuem conceitos distintos, até 

mesmo porque se pode admitir a existência de direito de defesa, sem, no entanto, existir o 

contraditório. De forma sucinta e direta, em uma tentativa de diferenciação dos mesmos, 

ampla defesa, entende-se o direito dado ao individuo de trazer ao processo todos os elementos 

de prova licitamente obtidos, ou até omitir-se, calar-se, para evitar sua autoincriminação.  

Rogério Lauria Tucci e José Rogério Cruz e Tucci (2004, p.215) demonstram: “A 

garantia da ampla defesa envolve, modernamente, tríplice enfoque: o direito à informação; à 



 

37 94 SAAD, Marta. O Direito de Defesa no Inquérito Policial. v. 9. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 
215. 
38 SCHIMITT, Ricardo Augusto (Org.). Princípios Penais Constitucionais – Direito e Processo Penal à Luz da 
Constituição Federal. Recife: Editora Podivm, 2007. p. 136. 
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bilateralidade da audiência e à prova legitimamente obtida ou produzida”.
37 

 O contraditório compreende a necessidade de uma acusação de fato concreto, 

devidamente delimitada (imputação), bem como o conhecimento desse fato por meio de ato 

formal e a presença do acusado a todos os atos do processo, em igualdade de posição com a 

acusação. Assim, não poderá haver segredos para a defesa, sob pena de violação do 

contraditório. Sem o contraditório, não há o que se falar em devido processo legal, pois, o 

contraditório é a segurança de que para todo ato haja uma apropriada reação apropriada, 

garantindo-se, a integral equidade de conveniências processuais. 38 

 O contraditório permite as partes envolvidas no processo a realização de pedidos, de 

argumentar, demonstrando os motivos de admissão de seus requerimentos e, por fim, da 

mesma maneira, explanar as causas da inadmissibilidade das exigências da parte contrária. 

  

 

3.4 – A aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa no Inquérito Policial 

 

 Devido à estreita ligação com que trata a doutrina desses dois princípios, tratar-se-á o 

tema em conjunto e apontando as posições doutrinárias e jurisprudenciais acerca da 

aplicabilidade da ampla defesa e do contraditório na fase preliminar. Conforme dito 

anteriormente, os princípios da ampla defesa e do contraditório estão dispostos no art.5º, 

inciso LV, da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 

 Art. 5º. [...] LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes.  

 

 Tal artigo suscita diversas discussões pela aplicabilidade e pela não aplicabilidade dos 

princípios da ampla defesa e do contraditório no inquérito policial. Com a leitura restritiva do 

referido artigo, grande parte da doutrina conclui pela não aplicabilidade dos princípios 

mencionados. 



 

39 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo: Ed. Atlas, p.75, 1991. 
40 3 MIRABETE, J.F. idem ibidem. O autor remete o leitor ao tema já abordado, referindo-se aos princípios da 
presunção da inocência, princípio do contraditório, princípio da verdade real, da oralidade, da publicidade, que 
no seu entendimento só seriam aplicáveis ao processo penal tido em sua fase judicial. 
41TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. Ed. Saraiva. São Paulo, 
1993, p. 205-206. 
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Nesse sentido, JULIO FABBRINI MIRABETE 39:  

 

A investigação procedida pela autoridade policial não se confunde com a instrução 

criminal, distinguindo o Código de Processo Penal o “inquérito policial” (arts. 4º a 

23) da “instrução criminal” (394 a 395). Por essa razão, não se aplicam ao inquérito 

policial os princípios processuais já mencionados 40, nem mesmo ao do 

contraditório. Constitui-se em um dos poucos poderes de autodefesa que é reservado 

ao Estado na esfera da repressão ao crime, com caráter nitidamente inquisitivo, em 

que o réu é simples objeto de um procedimento administrativo, salvo em situações 

excepcionais em que a lei o ampara (formalidades do auto de prisão em flagrante, 

nomeação de curador a menor, etc.).  

 

Tal corrente ainda defende que quando a lei fala em acusados, não estaria se referindo 

aos indiciados no inquérito policial. 

Considerando que na fase preliminar não há acusação e nem defesa, TOURINHO 

FILHO afirma categoricamente que “por se tratar de uma investigação inquisitiva por 

excelência, durante o inquérito não se admite o contraditório.” 
40  

Em contrapartida, para AURY LOPES JR., defensor da corrente a favor da utilização 

dos princípios constitucionais no inquérito, afirma que o artigo deve ser interpretado de 

maneira garantista, postura essa adotada pelo legislador constituinte.  

 No mesmo sentido de defender a ampla defesa e o contraditório em todo e qualquer 

tipo de acusação, mesmo que não formal, ROGÉRIO LAURIA TUCCI:  

 

“à evidência que se deverá conceder ao ser humano enredado numa persecutio 

criminis todas as possibilidades de efetivação de ampla defesa, de sorte que ela se 

concretize em sua plenitude, com a participação ativa, e marcada pela contrariedade, 

em todos os atos do respectivo procedimento, desde a fase pré-processual da 

investigação criminal, até o final do processo de conhecimento, ou da execução, seja 

absolutório ou condenatória a sentença proferida naquele.”
41 

 

   



 

42 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 1993. Tese. (Concurso 
de Professor Titular de Direito Processual Penal) Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
1993. p. 905 
 

29 

Diante do exposto, para TUCCI (1993, p. 905), a utilização dos princípios referidos é 

marca da persecução penal e não somente da ação penal, como maioria da doutrina sustenta.  

  

Para TUCCI, a proteção do advogado, que é base e pré-requisito para a plenitude da 

defesa e do contraditório, deve ser concreta, e não meramente formal, afastando-se qualquer 

compreensão predisposta a acolher a mera presença inativa do advogado, para realçar-lhe a 

marca de atuação efetiva. 42 
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Capítulo 4 – O advento da Lei 13245/2016 

 

 

No dia 12 de janeiro de 2016, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 

13.245/16, que concede a atuação efetiva do advogado no procedimento administrativo do 

inquérito policial e nos tantos outros procedimentos de investigação criminais, a fim de 

garantir ao cidadão, de forma ampla, princípios fundamentais e a ordem jurídica. 

 

4.1 - Principais mudanças ao Estatuto da OAB e a participação do advogado nos 
inquéritos 

 

A Lei nº 13.245/16 altera o artigo 7º do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94). O artigo 7º 

do Estatuto citado traz um rol de direitos que são conferidos aos advogados. Com o advento 

da nova lei, altera-se o inciso XIV e acrescenta o inciso XXI a este artigo.  

O inciso XIV do artigo 7º do Estatuto da OAB, antes da Lei 13245/16, assim previa: 

 

Art. 7º São direitos do advogado: 

(...) 

 

XIV - examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de 

flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, 

podendo copiar peças e tomar apontamentos; 

 

 Após a promulgação da nova lei, o art. 7º, inciso XIV, assim preleciona: 

 

Art. 7º São direitos do advogado: 

(...) 

 

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, 

mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, 

findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e 

tomar apontamentos, em meio físico ou digital; (grifo meu) 

 
 
 



 

43 STF. Plenário. RE 593727/MG, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/5/2015. Repercussão 
geral. Info 785). 
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Ao inserir ao inciso XIV o trecho “em qualquer instituição responsável por conduzir 

investigação” o legislador levou em conta que na época em que o Estatuto da OAB foi 

editado, em 1944, somente a Polícia que conduzia as investigações de crime no Brasil. Porém, 

realidade esta sendo alterada com o passar dos anos. Assim, nos dias atuais diversos outros 

órgãos começaram a realizar investigações. Como rol exemplificativo, podemos citar o 

Ministério Público, as Comissões Parlamentares de Inquérito, a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), entre outros.  

Dessa forma, o texto do inciso XIV mostra-se desatualizado, pois fala-se tão somente 

em “repartição policial” e em “inquérito”. Com a mudança, os advogados agora tem direito 

expresso de examinar os autos dos procedimentos de investigação em qualquer instituição.  

No trecho quem que acresce “investigações de qualquer natureza”, a Lei 13.245/16 

deixa claro que o advogado poderá examinar os autos de qualquer procedimento de 

investigação de qualquer natureza, não apenas investigações de infrações penais.  

A inserção da parte “em meio físico ou digital” apresenta o direito do advogado de 

tirar cópias ou realizar apontamentos, tanto em meio físico como digital. Estando assegurando 

ao advogado tirar fotos dos autos, ou qualquer outro meio físico ou digital. 

Antes mesmo da alteração do art. 7º do Estatuto da OAB, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

no Recurso Extraordinário 593727/MG que “o Ministério Público dispõe de competência para 

promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal” 
43. 

Devendo o Ministério Público respeitar as prerrogativas dos advogados previstas no art. 7º. O 

que mostra verdadeira consonância da decisão do STF com a Lei 13.245/16, pois antes 

mesmo de alterar o inciso XIV, o STF já havia assegurado aos advogados seus direitos 

mesmo em investigação criminal fora do âmbito policial, no caso, realizados dentro do 

Ministério Público. 

 Outra novidade trazida é o § 11 do art. 7º do Estatuto da OAB, também acrescentado 

pela Lei nº 13.245/2016: 

 

§ 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o 

acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em 

andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de 

comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. 
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 Por via de regra, o advogado não precisa de procuração para ter acesso aos autos de 

investigação. No entanto, caso os autos esteja sujeitos a sigilo, será necessária a procuração. 

(art. 7º, § 10, do Estatuto da OAB). O parágrafo 11 se preocupa com a eficácia das 

diligências, pois se determinadas informações forem transmitidas ao advogado tais diligências 

estarão frustradas. Assim, o legislador autoriza que, nestas hipóteses, a autoridade responsável 

não junte aos autos os documentos com diligências ainda em andamento.  

 O advogado tem o direito de acompanhar e auxiliar seu cliente durante o interrogatório 

ou depoimento no curso da investigação. Tal segurança vem disposto no inciso XXI, 

acrescentado ao art. 7º pela Lei nº 13.245/16. Tal inciso tem a seguinte redação: 

 

 

Art. 7º São direitos do advogado: 

(...) 

 

XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena 

de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, 

subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele 

decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da 

respectiva apuração: 

 

a) apresentar razões e quesitos; 

 

b) (VETADO). 

 

 Durante muito tempo, houve uma divergência no tocante à participação de defesa 

técnica durante o interrogatório ou depoimento de testemunhas. Na prática, alguns Delegados 

não aceitavam a defesa técnica durante o interrogatório, muitos também não permitiam sequer 

a presença do advogado no depoimento das testemunhas. A discussão existia pelo fato de 

existir dispositivo legal que dessa amparo a tal pretensão. Com a inclusão do inciso XXI ao 

artigo 7º, o direito do advogado de estar presente e, inclusive, de fazer perguntas, recebe 

amparo expresso e legal. 

 A doutrina majoritária e a jurisprudência sempre compartilharam do mesmo 

entendimento, afirmando não ser obrigatória a presença de advogado ou Defensor Público 

durante o interrogatório. A fim de elucidar tal afirmação, verifica-se o precedente: 
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(...) É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o 

inquérito policial é procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório, razão 

pela qual a realização de interrogatório sem a presença de advogado não é causa de 

nulidade. (...) 

STJ. 6ª Turma. HC 139.412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado 

em 09/02/2010. 

 

 

 Com o novo inciso XXI do artigo 7º, o advogado agora possui o direito de estar 

presente durante a investigação criminal. Mas seria essa uma presença obrigatória, a fim de 

garantir ao investigado maior amplitude de suas garantias fundamentais? Como o assunto 

ainda há muito a ser explorado, me posiciono no sentido de não ser obrigatória a presença do 

advogado, sendo facultativa a decisão do mesmo de estar presente, se achar necessário. O 

inciso acrescenta novo direito ao advogado que, reflexamente, acarreta benefícios ao 

investigado. 

 A alínea “b” do inciso XXI do art. 7º do Estatuto da OAB foi vetada. Essa alínea 

tentou inserir como direito do advogado, no interesse de seu cliente, “requisitar diligências”. 

O Código de Processo Penal prevê que o indiciado poderá requerer a realização de 

diligências, mas que estas estarão condicionadas a critério da autoridade policial, previsão 

contida no artigo 14 do CPP. A intenção do legislador com a inserção da alínea “b” foi de 

tentar mudar esse cenário, fazendo com que os advogados do investigado passassem a ter 

força obrigatória na postulação de diligências. A presidente da República vetou tal alínea, 

com a seguinte justificativa: 

 

“Da forma como redigido, o dispositivo poderia levar à interpretação equivocada de 

que a requisição a que faz referência seria mandatória, resultando em embaraços no 

âmbito de investigações e consequentes prejuízos à administração da justiça. 

Interpretação semelhante já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em 

sede de Ação Direita de Inconstitucionalidade de dispositivos da própria Lei no 

8.906, de 4 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (ADI 1127/DF). Além disso, resta, de qualquer forma, assegurado o direito de 

petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 

poder, nos termos da alínea ‘a’, do inciso XXXIV, do art. 5º, da Constituição.” 

 

 Com o veto, ainda cabe a autoridade responsável pela investigação decidir, se devem 

ou não ser concretizada a diligência requerida.  
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 Caso a recusa seja arbitrária, é possível ao investigado, por meio de seu advogado, 

formular pedido de diligência juntamente ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. 

 

4.2 - Sanções 

 

A Lei nº 13. 245/16 acrescentou o parágrafo 12 ao artigo 7º do Estatuto da OAB 

prevendo que, a pessoa responsável pela investigação infringir aos direitos garantidos no 

inciso XIV ao advogado sofrerá determinas sanções. Caso a mesma autoridade negue o direito 

ao advogado de acesso aos autos, ou, fornecer os autos de forma incompleta, ou ainda, 

fornecer os autos, mas antes retirar peças que foram juntadas anteriormente ao processo, 

nestes casos, a autoridade poderá sofrer responsabilização criminal e funcional por abuso de 

autoridade, nos termos do art. 3º, “j”, da Lei nº 4.898/65:  

 

Art. 3º Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 

j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. 

 

Além da responsabilização da autoridade, o advogado poderá peticionar ao juiz 

requerendo o acesso completo aos autos. 

Assim dispõe o novo parágrafo 12 do Estatuto da OAB: 

 

§ 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o fornecimento 

incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já 

incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional 

por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o 

intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do 

advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. 

 

 Outro ponto a ser mencionado trata-se de que se for negado o direito de o advogado 

participar do interrogatório ou depoimento, previsão esta contida no inciso XXI, do artigo 7º, 

haverá nulidade absoluta desses atos e, por consequência, nulidade também de todas as 

"provas" que, direta ou indiretamente, decorrerem deles.  

 

 



 

44 MARQUES, José Frederico. Elementos, vol. I, 1997, p. 183 

45 RT no 522/396. 
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4.3 - Questões Controvertidas 
 
 
4.3.1 - O advento da Lei 13.245 estaria inserindo o contraditório e a ampla defesa ao 
inquérito? 
 

O Inquérito Policial é inquisitorial e a ele não se aplicam as garantias do contraditório 

e da ampla defesa, como já foi dito anteriormente. O fato de o inquérito ser inquisitorial não 

significa que o mesmo seja arbitrário ou que todos os direitos resguardados pelo legislador 

constituinte sejam negados. Não podemos nos olvidar ao fato de que advento da Lei 13245/16 

tenha sido um grande passo a fim de resguardar direitos fundamentais, não que antes da 

referida lei não houvesse garantias.  

O procedimento se mantém inquisitivo, dentro de si mesmo. Mesmo antes da referida 

lei, já afirmavam que o inquérito policial, apesar de não possuir ampla defesa e contraditório, 

garantia ao investigado determinados direitos fundamentais, dentre eles o direito ao silêncio, o 

direito à integridade física, entre outros.   

Faz-se mister frisar, que o Inquérito Policial é expediente administrativo e 

inquisitorial, e nele não existe defesa, pois não há partes, não há lide, assim os princípios do 

contraditório e da ampla defesa são observados exclusivamente na persecução penal judicial. 

Sobre o assunto discorre o sempre atual José Frederico Marques (1997, p.183) : “Logo 

também é desaconselhável uma investigação contraditória processada no inquérito... Sob pena 

de fracassarem as investigações policiais, sempre que surja um caso de difícil elucidação”. 
44 

A Constituição Federal é imperativa ao preconizar que os princípios como o 

contraditório e ampla defesa somente serão aplicados nos processos judiciais e 

administrativos. O delineamento dado aos princípios supramencionados é direcionado aos 

acusados em geral, não aos investigados, pois a fase preliminar, as investigações não são 

processos judiciais. 
 A fim de dar sustentação à abordagem, segue a posição dominante do Supremo 

Tribunal Federal:   

 

“Inexistência do contraditório no inquérito policial – A inaplicabilidade da garantia 

do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida 

tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos Tribunais, 45 cujo magistério tem 

acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da 

persecução penal em juízo”. 46 

 



46 RT no 689/439. 
47 

No artigo “Consequência de eventual nulidade de algum ato probatório constante de procedimentos 
investigatórios de condutas delituosas”, publicado 

nohttps://www.facebook.com/afraniojardim/posts/557328701083093, acesso 9 de março de 2016. 
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 Em consonância com o entendimento anterior, o Superior Tribunal de Justiça assim se 

posiciona: 

 

“O atentado ao princípio constitucional da plenitude de defesa inexiste na fase 

investigatória, somente dizendo respeito à fase judicial. (STJ – RHC 1.223/SP; Sexta 

Turma; p. 13.498)”. 

 

Afrânio da Silva Jardim rebate os argumentos de defesa de que a Lei nº 13.245/16 

tenha inserido o contraditório e a ampla defesa no inquérito: 

 

Discordo deste entendimento e julgo que ele decorre justamente da falta de visão 

sistemática de como opera o nosso processo penal, consoante advertimos no início 

desta breve reflexão. Inicialmente, como já deixei escrito em texto anterior, entendo 

que a nova regra não tenha trazido o contraditório para o inquérito policial, o que o 

transformaria em uma primeira fase do processo: juizado de instrução sem juiz! O 

que a nova lei assegura é a assistência jurídica do advogado ao seu cliente, quando 

convocado a participar de algum ato no procedimento investigatório, com sua 

presença e aconselhamento, tendo tomado conhecimento do que já foi realizado. Por 

outro lado, se há nulidade em algum ato probatório em qualquer procedimento 

investigatório inquisitivo o que cabe fazer é reconhecer a sua “eficácia” natural, vale 

dizer, retirar-lhe o seu valor probatório. Acho até que a documentação deste ato 

probatório deveria ser desentranhada do procedimento investigatório, preclusa a 

decisão que reconheceu tal nulidade. 47 

 

O que se percebe é que cada vez mais são garantidos expressamente novos direitos ao 

investigado, sempre velando pelo respeito ao cidadão. A mudança nas prerrogativas do 

advogado, já mencionadas, tem relação direta com a pessoa humana e não com o expediente 

de investigação. A dignidade da pessoa humana está acima de qualquer procedimento 

criminal ou administrativo, e acima de vontade de qualquer autoridade pública. 

 

https://www.facebook.com/afraniojardim/posts/557328701083093
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4.3.2 - Tensão entre o sigilo do inquérito e a Lei 13245/16 

 

O Inquérito Policial e as investigações criminais são sigilosos, sendo esse um requisito 

de suma importância para que não se comprometa a eficiência das investigações. Esse sigilo é 

considerado essencial à elucidação do fato, tudo em prol do Estado e do cidadão.  

O artigo 20, parágrafo único, do Código de Processo Penal, assim nos diz: 

 

Art. 20 A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato 

ou exigido pelo interesse da sociedade. 

 

Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a 

autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes a 

instauração de inquérito contra os requerentes, salvo no caso de existir condenação 

anterior. 

  
O sigilo é relativo, porque não se aplica ao juiz, ao Ministério Público, não sendo 

quaisquer juízes e promotores, mas sim aqueles que terão competência e atribuição para o 

processamento da ação penal. Para completar essa “relativização do sigilo” não se aplicará 

também, agora com a alteração pela Lei nº 13.245/16, o advogado constituído (Estatuto da 

OAB, lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIV), não podendo ser generalizado para todo e qualquer 

advogado, mas sim ao “advogado do investigado”. Assim o artigo mencionado apresenta: 

 
Art 7º: São direitos do advogado: 

 

XIV Examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, 

mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, 

findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e 

tomar apontamentos, em meio físico ou digital. 

 

 No entanto, o sigilo não será a todo o momento relativizado, pois o advogado poderá 

ter seu acesso aos autos limitados aos elementos de prova relacionados às diligências em 

andamento e ainda não documentados nos autos, como dito em momento oportuno. 

  



 

48 LIMA, Kant Roberto. Ensaios de Antropologia e de Direito. 4ª tiragem. Rio de Janeiro. Ed: Lúmen Juris, 
2011, p.153. 
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O juiz, a fim de assegurar a preservação da imagem, da honra, da intimidade, tomará 

providências necessárias para determinar o segredo de justiça em relação aos dados, 

depoimentos e outras informações apresentadas nos autos. 

Nas investigações em que for decretado o sigilo, deve o defensor apresentar 

procuração para, quando for possível, ter acesso aos autos,  art. 7o, § 10, da lei no 8.906, de 4 

de julho de 1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, alterado pela 

Lei13.245/2016):  

 

Art. 7º São direitos do advogado: 

§ 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o 

exercício dos direitos de que trata o inciso XIV. (Incluído pela Lei nº 13.245, de 

2016) 

 

 Roberto Kant de Lima, em sua obra Ensaios de Antropologia e de Direito defende o 

sigilo no inquérito, assim leciona:  

 

Ora, tais procedimentos inquisitoriais, como se viu, estão associados à representação 

de uma sociedade em que há desigualdades substantivas, irredutíveis, entre sues 

componentes, necessitando o Estado, para compensá-las e fazer justiça, proceder 

sigilosamente e garantir aos fracos o exercício de seus direitos anonimamente. 48 

 

 Por fim vale ressaltar que o sigilo do inquérito policial deve coexistir em concordância 

com os direitos e garantias presentes na nossa Constituição dos advogados e indiciados. 

Através desse pressuposta é que parte a nova Lei nº 13.245/16. 

 
 
 
4.3.3 - A Lei 13245/16, garantista ou regressista? 
 

Antes de tudo, é necessário que se acabe com essa visão reducionista acerca da 

investigação criminal, sendo tratada como um procedimento inquisitivo sem qualquer 

compromisso com os direitos fundamentais e individuais. De certo, não esquecemos o fato de 

o inquérito policial ser uma peça “dispensável” para a propositura da ação penal. Porém, na 

prática há a inicialização do procedimento investigativo em quase todos os processos. 

 O que a nova lei assegura é a assistência jurídica do advogado ao seu cliente, quando 

convocado a participar de algum ato no procedimento investigatório, sendo aconselhado por 

seu advogado, tendo tomado conhecimento daquilo que já foi realizado. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11710723/artigo-7-da-lei-n-8906-de-04-de-julho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/88595394/par%C3%A1grafo-10-artigo-7-da-lei-n-8906-de-04-de-julho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109252/estatuto-da-advocacia-e-da-oab-lei-8906-94
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109252/estatuto-da-advocacia-e-da-oab-lei-8906-94
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/296154218/lei-13245-16
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 O advento da Lei 13245/16 em nada atrapalha o procedimento preliminar, muito pelo 

contrário, seu advento vem para trazer maior segurança jurídica, abrangência dos princípios 

como a dignidade da pessoa humana, liberdade individual, entre outros. 

 Percebe-se, sobretudo, um movimento de transformação garantista. A nova lei 

constitui um avanço para a investigação criminal, democratizando ainda mais esse 

procedimento, dando mais transparência aos atos praticados nesta fase da persecução penal e 

fortalecendo os elementos de prova nela produzidos. Ao mesmo tempo traz à baila a 

ampliação da atuação do advogado e conseqüentemente a ampliação dos direitos 

fundamentais do acusado no inquérito. Sobretudo, mostrar que a natureza inquisitorial não 

sofrerá mutação.  

O inquérito não deixará de ser inquisitivo, pois não há defesa propriamente dita, não 

instaurando o contraditório e a ampla defesa, mas trata-se da proteção aos direitos 

fundamentais, tornando-se assim garantista.   

 

 

 

4.3.4 - Há espaço no Estado Democrático de Direito para um procedimento 

inquisitorial, norteado por bases autoritárias? 

 

Neste momento não nenhuma pretensão em responder determinada pergunta, pois se 

trata de uma questão que requer uma profunda análise temporal, circunstancial, material e 

metodológica a fim chegarmos a uma questão que desencadeará diversas outras. Assim se 

fazem os estudiosos, eternos caçadores de perguntas e não de respostas absolutas. 

Como dito anteriormente, o sistema inquisitorial tem suas raízes fundadas em um 

autoritarismo e escasso de garantias fundamentais. O nosso procedimento preliminar, o 

inquérito policial, tem como uma das mais importantes características ser inquisitivo. Não há 

neste momento atuação de princípios e garantias constitucionais como o contraditório e a 

ampla defesa. Como já debatido não há, pois sequer existe acusado, sequer existe um 

processo. Trata-se de um momento de investigação, e, para que, este tenha êxito existe essa 

necessidade de sigilo. 

 



 

49No sentido que lhe deu Victor Turner, isto é, betwix and between (nem lá, nem cá), momento de transição, de 
communistas, entre duas estruturas (Turner, 1974), ou como dois aspectos de um modo de vida, “duas faces de 

uma mesma moeda” (Rocha, 1972). 
50LIMA, Kant Roberto. Ensaios de Antropologia e de Direito. 4ª tiragem. Rio de Janeiro. Ed: Lúmen Juris, 2011. 
p.52. 
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Neste momento fica uma pergunta que servirá de base para tantas outras pesquisas 

futuras: O Estado Democrático de Direito não estaria abrindo precedentes para uma maior 

contaminação desses resquícios autoritários em nosso sistema jurídico como um todo? Antes 

de tudo, não podemos cometer tamanha heresia ao afirmar ser o inquérito um sistema 

completamente antidemocrático e por completo autoritário. Vale lembrar que o investigado 

antes do advento da Lei nº 13245/16 possuía direitos constitucionais como o direito de não se 

autoincriminar, o direito ao silêncio, entre outros. Mas é inegável dizer que se trata de um 

avanço a referida lei, pois amplia e melhora a atuação do advogado no exercício de seu 

trabalho e até mesmo um avanço da conquista dos direitos investigado. Começamos a galgar 

no tão sonhado desejo de se humanizar o direito! 

Sobre o assunto, nos faz refletir a posição de Roberto Kant de Lima onde se refere à 

composição de dois sistemas antagônicos, o sistema inquisitivo e o acusatório: 

 

 

Sociologicamente, entretanto, a definição ambígua de atribuições 

contraditórias à mesma instituição marca sua existência com um “permanente” 

estado de “liminaridade”.
49 Esta situação caracteriza permanente estado de potencial 

ameaça às estruturas de controle social oficialmente estabelecidas, tanto no 

Executivo como no Judiciário, o que dá margem a permanentes acusações. O estudo 

das práticas policiais e de seu sistema de significações, isto é, da cultura policial, 

constitui-se ao meu ver, em locus privilegiado para entender nossa cultura jurídico 

política, impregnada de oposições complementares , aqui representadas pelas 

categorias acusatório/inquisitorial, repressão/vigilância, passado/futuro, 

real/potencial, administrativa/judiciária.50 
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5 - Considerações Finais 

 

As mais diversas divergências doutrinárias e posições jurisprudenciais acerca do tema 

foram verificadas. Observou-se que o inquérito policial é uma peça de informação que detém 

a investigar um possível ato ilícito. As características marcantes do inquérito como a 

inquisitividade e o sigilo foram assuntos para diversas discussões. O inquérito com caráter 

inquisitivo fez com que analisássemos princípios como o contraditório e a ampla defesa, pois 

tal sistema não os prevê nessa fase preliminar. Entretanto, sempre respeitando o controle da 

legalidade e os direitos individuais do indiciado.  

O sigilo nas investigações também foi alvo de ponderações. O art. 20 do Código de 

Processo Penal não pode ser interpretado de forma restritiva, como vimos anteriormente, uma 

vez que o artigo 7°, inciso XIV, da Lei 8.904/96, traz como prerrogativa do advogado o seu 

acesso aos autos do inquérito policial, estando ele constituído na causa ou não. A própria 

Súmula nº 14 da Suprema Corte admitiu o acesso ao inquérito policial sigiloso para o 

advogado devidamente constituído na causa. Seguindo essa posição a nova Lei 13245/16 

ampliou o acesso do advogado aos autos, acrescendo assim o art. 7º, XIV, do Estatuto da 

OAB, lei nº 8.906/1994. Porém esse acesso do advogado aos autos, agora não mais 

necessitando de procuração, poderá ser restrito pelo parágrafo 11 do art. 7º do Estatuto da 

OAB, acrescentado pela nova lei. Caso o acesso aos autos possa causar risco de 

comprometimento da eficiência das diligências em andamento, e ainda não documentados nos 

autos a autoridade competente, poderá restringir o acesso do advogado. O que mostra nesse 

caso o Direito Público sobressaindo ao Privado.  

Destarte, que o inquérito policial é um dos poucos poderes do próprio Estado no 

combate ao crime. Deve-se prevalecer o interesse público sobre o privado, observando os 

preceitos constitucionais. Nesse sentido, que surgi à necessidade de restringir a publicidade do 

procedimento investigativo, pois, ao se tornarem públicos, tal procedimento pode se tornar 

inócuo, e acabando por sua vez não se fazendo justiça e sim dando atenção aos interesses da 

sociedade, que podem prejudicar o próprio indiciado, materialmente e moralmente que pode 

fazer parecer culpado o mais puro dos inocentes, e a própria sociedade, que busca a paz 

social, está interessada apenas na condenação do sujeito, e não no julgamento dos fatos.  

Com o advento da Lei nº 13.245/16 trouxe diversos questionamentos quanto à 

natureza do inquérito (Estaria o inquérito perdendo sua natureza inquisitiva?), tensão entre 

publicidade e o sigilo nas investigações (Relativizar o sigilo não influenciaria na eficácia das 

diligências?). Mas, sobretudo, com o advento da nova lei houve uma democratização na 
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investigação, conferindo transparência aos atos praticados nesta fase, constituindo, assim, um 

avanço para a investigação criminal. 

O presente trabalho analisou a modificação de alguns artigos do Estatuto da OAB com 

o advento da Lei nº 13.245/16, apontou aqueles que foram acrescidos pela referida lei, mas, 

sobretudo, ampliou horizontes a fim de se realizar um novo trabalho para respostas ainda mais 

sistêmicas e aprofundadas da seguinte questão: O Estado Democrático de Direito não estaria 

abrindo precedentes para uma maior contaminação desses resquícios autoritários em nosso 

sistema jurídico como um todo? Questões como essa se transformam em legados para futuras 

pesquisas. 
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