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RESUMO 

 

O principal objetivo do presente trabalho é analisar a investigação criminal brasileira 
sob a ótica de um sistema penal acusatório à luz do garantismo constitucional, e a 
relevância em se readequar o sistema investigativo, uma vez que no atualmente, 
não há contraditório e ampla defesa, acarretando tamanha desigualdade entre 
acusação e a defesa. Está analise tem como base metodológica o estudo doutrinário 
da investigação criminal defensiva, destacando o Projeto de Lei do Senado nº 156 
de 2009, abordando o inquérito policial e suas características, a possibilidade de 
investigação criminal pelo Ministério Público assim como os poderes instrutórios do 
juiz e as incongruências entre o atual modelo inquisitório investigativo brasileiro e as 
garantias constitucionais individuais. Na sequência, foi abordada a investigação 
criminal como forma de garantir paridade entre as partes na fase investigativa 
garantindo ao acusado os mesmos direitos investigativos concedidos à acusação, 
facultando à defesa do acusado colher elementos que efetivem a sua defesa. Por 
fim, demonstrar a necessidade de uma mutação legislativa para que o referido tema 
seja reconhecido, afirmado e positivado no ordenamento jurídico brasileiro. 
 
Palavras chave: Investigação. Criminal. Ampla Defesa. Defensiva.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present work is to analyze the Brazilian criminal 
investigation from the point of view of an accusatory criminal system in the light of the 
constitutional guarantee, and the relevance of re-adjusting the investigative system, 
since at present there is no contradictory and ample defense, entailing Between the 
accusation and the defense. This analysis has as methodological basis the doctrinal 
study of defensive criminal investigation, highlighting Senate Bill No. 156 of 2009, 
addressing the police investigation and its characteristics, the possibility of criminal 
investigation by the Public Prosecutor as well as the judicial powers of the judge and 
The incongruities between the current Brazilian investigative inquisitorial model and 
the individual constitutional guarantees. Criminal investigation was then pursued as a 
means of guaranteeing parity between the parties in the investigation phase, 
guaranteeing the accused the same investigative rights as the prosecution, thus 
enabling the defense of the accused to gather elements to defend them. Finally, 
demonstrate the need for a legislative change so that the said topic is recognized, 
affirmed and affirmed in the Brazilian legal system. 
 
Keywords: Research. Criminal. Large Defense. Defensive.   
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1 INTRODUCAO 
 

 

A Investigação Criminal no ordenamento jurídico brasileiro, em apartada 

síntese, destina-se a colheita de elementos mínimos sobre a autoria e materialidade 

do delito, servindo ou não como base, para uma possível ação penal, realizado 

discricionariamente pela Policia Judiciara. 

Embora uma de suas características seja a prescindibilidade, não se pode 

olvidar que habitualmente é amplamente utilizado como auxilio na formação da 

opinio delicit1 do Ministério Público. 

Em que pese sua “relevância”, cumpre ressaltar que sofreu poucas 

alterações legislativas no decorrer do tempo, surgindo a possibilidade de sua adoção 

apenas em 2009, com o projeto de reforma do Novo Código de Processo Penal. 

Não obstante o sistema jurídico brasileiro de investigação seja alvo de 

críticas por muitos doutrinadores, tendo em vista sua característica inquisitiva 

retrograda, considerando que não há a aplicação de várias garantias processuais 

constitucionais inerentes ao exercício da defesa, a exemplo do contraditório; há de 

se considerar que, durante esta fase do procedimento, poderá ser decretada 

medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva, motivo pelo qual sua 

característica meramente administrativa não se sustenta e merece ser reformada, 

uma vez que no caso concreto é com base nas informações colhidas nesta fase 

procedimental que se fundamentam as referidas medidas. 

Ante esta problemática, alguns doutrinadores defendem a possibilidade de 

Investigação Criminal Defensiva no sistema investigativo brasileiro. 

Desta feita, o presente trabalho tem como objetivo discutir acerca da 

relevância em se readequar o sistema jurídico brasileiro de investigação criminal 

atual; destacando aspectos positivos e negativos, segundo a doutrina, em adotar a 

Investigação Criminal Defensiva, prevista no art, 13 da lei 156 de 2009. 

 

 

 

 

                                                           
1
 1) Opinião a respeito do delito. 2) Teoria segundo a qual o Ministério Publico, para oferecer uma 

denuncia, deve ter ao menos suspeita da existência do crime e de sua autoria.  
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2 SISTEMAS PROCESSUAIS PENAS 
 

 

O Direito Penal historicamente surge para regular as relações interpessoais, 

tutelando bens jurídicos mais importantes, inerentes à pessoa humana e a vida em 

sociedade. 

Quando um indivíduo pratica uma conduta delituosa, ou seja, um tipo penal 

previsto pelo legislador, surge para o Estado um poder/dever de punir; o chamado 

“jus puniend” 

Todavia, este direito não é soberano! Ao longo dos anos, com o 

reconhecimento do cidadão dotado não somente de deveres, mas principalmente de 

direitos, surgiu-se a necessidade de limitar estes poderes, a fim de evitar os abusos 

por parte do Estado, conforme nos ensina Nucci: 

 

O Direito Penal não é um direito de coação direta. Apesar de o Estado ser o 
titular do direito de punir, não se admite a imposição imediata da sanção 
sem que haja um processo regular, assegurando-se, assim, a aplicação da 
lei penal ao caso concreto, consoante às formalidades prescritas em lei, e 
sempre por meio dos órgãos jurisdicionais (nulla poena sine judicio) 
(NUCCI, 2015, p. 37) 

 

Esta limitação do Estado encontra vasta guarida na Constituição Federal 

Brasileira, quando institui a necessidade de um devido Processo Legal previsto no 

artigo 52, inciso LIV que diz: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal.”, pautado na igualdade entre defesa e acusação, 

ampla defesa e no contraditório.  

Como regra, existem três sistemas que regem o processo penal, quais 

sejam: inquisitivo, acusatório e o misto. 

Preliminarmente, imperioso se faz entender o que vem a ser sistema. 

Sistema é um conjunto de elementos, interdependente e organizado com 

objetivo a ser atingido. Ou seja, “reunião de preceitos que, sistematicamente 

relacionados, são aplicados numa área determinada; teoria ou doutrina”3.  

                                                           
2
 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 : 
(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 
3
 Dicionário Online em Português (2017).  
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No direito processual penal, Rangel (2010, p.49) define o sistema como 

“conjunto de princípios e regras constitucionais, de acordo com o momento politico 

de cada Estado, que estabelece as diretrizes a serem seguidas a aplicação “do 

direito penal a cada caso concreto.” 

Verifica-se, então, que o sistema processual de todos os pais é moldado 

conforme o contexto politico e social em que está inserido. 

Desta forma, entende-se porque Estados totalitários adotam sistemas mais 

discricionários e restritivos de direitos. Diferentemente de um Estado Democrático, 

que se mostra mais igualitário e respeitoso no tocante as garantias individuais, bem 

como limita os poderes do Estado. 

Assim, cada pais tem a liberalidade de adotar um sistema processual penal 

de acordo com os aspectos internos, levando em consideração, ainda, deveres e 

garantias previstos na lei maior regente. 

No Brasil, muito se discute acerca do sistema processual penal adotado, 

tendo em vista as incompatibilidades com a Constituição Federal de 1988. Isso 

porque, nosso código vigente foi criado em 1941, elaborado a luz da codificação 

processual italiana da década de 30, época que foi marcada pelo domínio do regime 

autoritário fascista. 

Embora a vigência do código de 41 ate os dias de hoje, ressalta-se que 

muitas alterações foram feitas com a Constituição de 88; uma vez que o código de 

processo penal passou a ser regida pelas garantias nela previstas, mas que não 

deixou de ser alvo de criticas dividindo boa parte da doutrina. 

 

2.1 SISTEMA INQUISITIVO 

 

Predominante nas legislações europeias na idade média, o sistema 

inquisitório surgiu com a finalidade de tirar das mãos dos particulares a defesa 

social. Adotado a partir do século XIII, esse sistema perdurou na maioria dos países 

até o final do século XVIII. Conforme preceitua Lopes Jr (2016):   

 

O sistema inquisitorial, na sua pureza, é um modelo histórico. Ate o século 
XII, predominava o sistema acusatório, não existindo processos sem 
acusador legitimo e idôneo. (...) No transcurso do século XIII foi instituído o 
Tribunal da Inquisição ou Santo Ofício , para reprimir a heresia e tudo que 
fosse contrário ou que pudesse criar dúvidas acerca dos Mandamentos da 
Igreja Católica.”   
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Observa-se então, que este modelo processual, veio acompanhado do 

Direito Canônico, liderado pela igreja católica a fim de punir aqueles que 

ameaçavam transgredir a doutrina, sem que lhes fosse concedido o direito de se 

defender, tampouco tomar ciência dos crimes que lhes eram imputados. 

A principal característica deste sistema é o Estado atuando como o único 

capaz de reprimir delitos, julgar e defender o acusado de maneira discricionária, ou 

seja, a junção dos papeis processuais em uma única figura: o juiz inquisitor impondo 

as suas vontades e seus fundamentos, de modo que ele mesmo se mostra como 

gestor de provas. 

Nas palavras de Nucci (2015, p.128), o sistema inquisitivo “É caracterizado 

pela concentração de poder nas mãos do julgar, que exerce, também, a função de 

acusar.” A esse proposito, ensina ainda Lima:  

 

Tem como característica principal o fato de as funções de acusar, defender 
e julgar encontrarem-se concentradas em uma única pessoa, que assume 
assim as vestes de um juiz acusador, chamado de juiz inquisidor (LIMA, 
2015, p.3)  

 

Ainda, são características deste sistema o sigilo do processo. Nem o próprio 

acusado tinha acesso aos delitos que lhe eram imputados. 

 Considerando a reunião das funções de julgar, acusar e defender inexistia, 

desta forma, partes (acusado e sua defesa, acusador e julgador), não poderiam ser 

caracterizadas como uma relação processual de fato, pois o acusado era mero 

detentor da pena; 

De igual modo, não há o que se falar em garantias constitucionais, pois 

conforme dito anteriormente, o acusado não era visto como sujeito dotado de 

direitos. 

Nota-se que, a regra é a da presunção de culpabilidade, não a da presunção 

de inocência, prestigiada hodiernamente; o acusado era culpado até que se 

provasse o contrário. 

Isso se evidencia, ainda mais, pela situação prisional do acusado, que era 

mantido recluso durante todo o interprocessual. Seja como forma de obter confissão, 

seja pelo seu caráter objetivado, sem direitos a serem guarnecidos pelo ente 

julgador. As prisões cautelares constituíam regra. 



12 
 

 

As sentenças eram proferidas dentro dos Tribunais de maneira escrita, 

assim como não havia debates orais. A confissão era a rainha das provas, uma vez 

que o acusado era considerado a principal fonte de prova. 

 Quanto a este ponto, vale ressaltar que, era prática comum a tortura ou 

qualquer outro meio cruel, como forma de conseguir a confissão. 

 

Também, é nesse período que as provas são tarifadas/valoradas. O 
testemunho de um clero ou nobre possuíam valores muito maiores, por 
exemplo, ao de uma mulher. A confissão é absolta e irretratável (daí a 
expressão rainha das provas)

4
 

 

Nesta senda, não há o que se falar, também, em garantias que amparem o 

acusado, notadamente a ampla defesa e o contraditório, tão importantes atualmente, 

mas que, naquele momento histórico, eram prescindíveis, ou mesmo, inexistentes. 

Nesse sentido, Lopes Jr (2015, p.42). Resume:  

 

É da essência do sistema inquisitório a aglutinação de funções na mão do 
juiz e atribuição de poderes instrutórios ao julgador, senhor soberano do 
processo. Portanto, não há uma estrutura dialética e tampouco contraditório. 
Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa (juiz-ator) busca a 
prova (iniciativa e gestão) e decide a partir da prova que ela mesma 
produziu.   

 

Convém ressaltar, ainda, a parcialidade do julgador que, uma vez que tem o 

poder de conduzir as provas para confirmar seu convencimento, está totalmente 

viciado pela sua própria vontade. 

Inexiste o princípio dispositivo, dada à dispensa de um órgão acusador, uma 

vez que o próprio juiz é o responsável por demostrar a responsabilidade penal do 

“inimigo” 

Em síntese, podemos afirmar que o sistema inquisitorial é um sistema 
rigoroso, secreto, que adota ilimitadamente a tortura como meio de atingir o 
esclarecimento dos fatos e de concretizar a finalidade do processo penal. 
Nele, não há falar em contraditório, pois as funções de acusar, defender e 
julgar estão reunidas nas mãos do juiz inquisidor, sendo o acusado 
considerado mero objeto do processo, e não sujeito de direitos. O 
magistrado, chamado de inquisidor, era a figura do acusador e do juiz ao 
mesmo tempo, possuindo amplos poderes de investigação e de produção 
de provas, seja no curso da fase investigatória, seja durante a instrução 
processual (LIMA, 2015, p.39),  

                                                           
4
 Artigo tirado do URL “http:// http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6193/Sistemas-Processuais-

Penais” Acesso em 10 de abril de 2017 
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Verifica-se, então, que se trata de um sistema sem qualquer garantia 

individual ao acusado, caracterizado por ser sigiloso; extrema desigualdade entre as 

partes (defesa e acusação); não haver contraditório e ampla defesa e, 

principalmente, pela concentração das funções (acusar e julgar) nas mãos de um 

juiz inquisitor. 

Todavia, esse sistema puramente inquisitório não prosperou. Embora haja 

resquícios deste sistema no código de processo penal brasileiro, a exemplo do art. 

385 , atualmente, a adoção de um sistema puramente inquisitório, vai de encontro 

ao Estado Democrático de Direitos. 

 

Fica evidente que o processo inquisitório é incompatível com os direitos 
individuais, violando os mais elementares princípios processuais penais. 
Sem a presença de um julgador equidistante das partes, não há falar em 
imparcialidade, do que resulta evidente violação à Constituição Federal e à 
própria Convenção Americana de Direitos Humanos (LIMA, 2015, p.39). 

 

Significa dizer que, os princípios como o da igualdade, contraditório e ampla 

defesa passaram a ser primordial no processo penal, sendo que qualquer sistema 

que viole esses princípios previstos na Carta Magna, se mostram incongruentes. 

Vejamos: 

  

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO. CRIME CONTINUADO. DEFESA 
PRELIMINAR, PEDIDOS DE LIBERDADE E COMPARECIMENTO EM 
AUDIÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÕES 
FINAIS PELA MESMA INSTITUIÇÃO. TESE DE AUSÊNCIA DA DEFESA 
TÉCNICA. PEÇA APRESENTADA SEM QUALQUER TEOR DEFENSIVO. 
NULIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 
1. Embora atuante no transcurso do processo criminal, apresentando a 
defesa preliminar, pedidos de liberdade e comparecendo à audiência de 
instrução, a Defensoria Pública manejou alegações finais sem qualquer 
cunho defensivo. 
2. Na peça processual, a instituição pública asseriu não dispor de subsídios 
para a defesa técnica, visto que, não obstante regularmente citado, após a 
revogação de sua prisão preventiva, o acusado não compareceu aos atos 
processuais, nem mesmo a audiência de oitiva das testemunhas. 
3. A falta das alegações finais defensivas torna nula a sentença proferida 
ante ausência de defesa, conforme preceituam os princípios da ampla 
defesa e do contraditório. Precedentes. 
4. Recurso provido a fim de declarar a nulidade do processo criminal desde 
a sentença proferida, devendo ser reaberto o prazo para a efetiva 
apresentação de alegações finais pela Defensoria Pública; se assim não o 
fizer a instituição, o Juízo a quo deverá intimar o réu para facultar-lhe a 
declinação de causídico ou, caso quede-se inerte, nomear-lhe defensor 
dativo. (RHC 81.123/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017) 
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Sendo assim, é evidente que se trata de um sistema ultrapassado, contrário 

aos bens jurídicos que a lei soberana buscou tutelar. 

Por outro lado, há nítidas características deste sistema na fase da 

investigação criminal brasileira, conforme veremos mais a frente. 

 

2.2 SISTEMA ACUSATÓRIO 

 

Trata-se de sistema totalmente distinto do inquisitório em todos seus 

aspectos. Anterior ao sistema inquisitivo, teve sua origem no direito romano e 

vigorou durante quase toda a idade média, vindo a cair no Sec XIII. 

Como bem ressalta Nucci (2015, p. 70) pode-se apontar “a prevalência do 

sistema acusatório na época romana antiga, ao mesmo tempo em que se pode 

encontra-lo na legislação atual de vários países”.   

Tomou forma no Direito Inglês em 1166, com a instituição do trial by jury, 

onde o representante do rei se mantinha imparcial, e os julgamentos se tornavam 

verdadeiras disputas entre a acusação e a defesa. 

 

Não é uma criação inédita do Iluminismo, tampouco um sistema infalível. 
Mesmo os ordenamentos jurídicos mais modernos, que adotam a prática 
acusatória como regra, terminam por acolher alguns aspectos do inquisitivo, 
no mínimo para a fase da colheita de prova, pois mais eficiente e célere. 
(NUCCI, 2015, p. 70).   

 

É neste momento que se origina a separação das funções dentro do 

processo; cria-se a figura do Ministério Público. “Será o órgão ministerial, assim, 

responsável pela propositura da ação penal quando pública. Mantendo-se a 

iniciativa da ação penal privada, ou a dependente de representação, nas mãos dos 

particulares”. Nesse sistema em análise, a separação entre os poderes pode ser 

claramente percebida, ou seja, os poderes são independentes. É nesse sentido o 

entendimento de Lima:  

 

De maneira distinta, o sistema acusatório caracteriza-se pela presença de 
partes distintas, contrapondo-se acusação e defesa em igualdade de 
condições, e a ambas se sobrepondo um juiz, de maneira equidistante e 
imparcial. Aqui, há uma separação das funções de acusar, defender, e 
julgar. O processo caracteriza-se, assim, como legítimo actum trium 
personarum. (LIMA, 2015, p. 39).  



15 
 

 

Cria-se, então, o primeiro sistema triangular de processo penal, onde fica 

evidente a separação dos indivíduos processuais quais sejam: o juiz, o órgão 

acusador e a defesa. 

Em apartada síntese, se reconhece nesta sistema a autonomia de três 

situações: acusação, defesa e julgamento. Nota-se que nesse sistema, a 

imparcialidade do juiz é protegida, uma vez que não conduz autoritariamente todas 

às fazes do processo. É exatamente esse raciocínio que Lopes JR (2016, p.43) nos 

transmite. 

  

É importante destacar que a posição do “juiz” é fundante da estrutura do 
processo. Quando o sistema aplicado mantém o juiz afastado da inciativa 
probatória (da busca ofício da prova), fortalece-se a estrutura dialética e, 
acima de tudo, assegura-se a imparcialidade do julgador.  

 

Destaca ainda Renato Brasileiro de Lima (2015, p.40), “quanto à inciativa da 

probatória, o juiz não era dotado do poder de determinar de ofício a produção de 

provas, já que estas deveriam ser fornecidas pelas partes”.  

Dessa forma, verifica-se então que os poderes de acusar, defender e julgar 

não são centralizados nas mãos do órgão julgador, inexiste a figura do juiz inquisitor. 

Nesse sistema o juiz deve manter equidistância das partes, cabendo-lhe a aplicação 

da norma, manifestando-se quando provocado pelas partes, caracterizando o 

chamado actum trium personarium, ou seja, um ato entre três 

De igual modo, o julgador não pode requerer de ofício a produção de provas, 

As partes são gestoras das partes; há completa separação do ônus das partes. 

Neste sistema o acusado não é mais visto como mero objeto do processo e 

sim como sujeito dotado de direitos e garantias individuais. O acusado passa a ter a 

liberdade de se defender e conduzir provas ao juízo necessárias a sua defesa, do 

mesmo modo que a acusação é livre para levar a apreciação do juízo, elementos 

que comprovem a culpa do acusado. Ressalta-se a existência de total igualdade 

entre eles (acusação e defesa). 

A ampla defesa e o contraditório são garantias inerentes durante todo o 

processo, devendo as provas ser produzidas, obrigatoriamente, com observância a 

destes princípios. 

Pode-se concluir que o sistema acusatório se trata de um sistema 

democrático, incompatível com um Estado Totalitário. 
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O sistema acusatório foi recepcionado pena Constituição Federal de 88 em 

seu art. 129, I quanto instituiu a competência privativa do Ministério Público para 

propor as ações penais públicas, de maneira que  

 
A relação processual somente tem início mediante a provocação de pessoa 
encarregada de deduzir a pretensão punitiva (ne procedat judex ex officio), 
e, conquanto não retire do juiz o poder de gerenciar o processo mediante o 
exercício do poder de impulso processual, impede que o magistrado tome 
iniciativa que não se alinham com a equidistância que ele deve tomar 
quanto ao interesse das partes (LIMA, 2015, p.40).  

 

Ou seja, diferentemente do sistema anteriormente estudado, no qual o 

acusado não tinha direito de defesa, tampouco tinha ciência do crime que lhe era 

imputado, no sistema acusatório, cabem às partes levarem a prova até o juízo. 

Em resumo, Lima (2015, p.40) diz que: 

 

O modelo acusatório reflete a posição de igualde dos sujeitos, cabendo 
exclusivamente às partes à produção do material probatório sempre 
observando os princípios do contraditório, da ampla defesa, da publicidade 
e do dever de motivação das decisões judiciais.  

 

Em análise, percebe-se que a principal característica deste sistema é a 

igualdade entre as partes, uma vez que o acusado tem conhecimento de tudo que 

lhe imputado pela acusação (publicidade), sendo que cabem as partes conduzirem 

as provas para auxiliar na convicção do juízo (gestão de provas), com a efetiva 

aplicação da ampla defesa e do contraditório; mantendo o julgador equidistância 

entre defesa e acusação. A esse proposito, vejamos o julgamos a seguir: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO IDOSO. 
INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO AUDIÊNCIA PRELIMINAR. 
RECUSA DOS ACUSADOS À PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE INDICIAMENTO PELO MAGISTRADO 
SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, § 6º, DA LEI 
12.830/2013. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL CARACTERIZADO. PROVIMENTO DO RECLAMO. 

1. É por meio do indiciamento que a autoridade policial aponta determinada 
pessoa como a autora do ilícito em apuração. 2. Por se tratar de medida 
ínsita à fase investigatória, por meio da qual o Delegado de Polícia externa 
o seu convencimento sobre a autoria dos fatos apurados, não se admite que 
seja requerida ou determinada pelo magistrado, já que tal procedimento 
obrigaria o presidente do inquérito à conclusão de que determinado 
indivíduo seria o responsável pela prática criminosa, em nítida violação ao 
sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico pátrio. Inteligência do 
artigo 2º, § 6º, da Lei 12.830/2013. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 
3. Recurso provido para anular a decisão que determinou o indiciamento 
dos recorrentes. 
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2.3 SISTEMA MISTO 

 

 

O sistema misto surgiu com o Código Napoleonico em de 1808, o chamado 

“Code d’Instruction Criminelle”5. Trata-se de um sistema bifásico da junção do 

inquisitivo e o acusatório, consoante ensina Lima:  

 

É chamado de sistema misto porquanto o processo se desdobra em duas 
fases distintas: a primeira fase é tipicamente inquisitorial, com instrução 
escrita e secreta, sem acusação e, por isso, sem contraditório. Nesta, 
objetiva-se apurar a meterialidade e a autoria do fato delituoso. Na segunda 
fase, de caráter acusatório, o órgão acusador apresenta a acusação, o réu 
se defende e o juiz julga, vigorando em regra, a publicidade e a oralidade”  

(..) A fase inicial da persecução penal, caracterizada pelo inquérito policial, 
era inquisitivo. Porém, uma vez iniciado o processo, tínhamos uma fase 
acusatória. Porém, com o advento da Constituição Federal, que prevê de 
maneira expressa a separação das funções de acusar, defender e julgar, 
estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, além do princípio da 
presunção de não culpabilidade, estamos diante de um sistema acusatório. 
(LIMA, 2015, p. 41) 

 

 

Contudo, não se trata de um sistema acusatório puro, conforme ensina 

Lopes JR: 

É lugar comum na doutrina processual penal a classificação de “sistema 
misto” com a afirmação de que os sistemas puros seriam modelos históricos 
sem correspondência com os atuais. Ademais, muitos ainda estão atrelados 
à reducionista concepção histórica de que bastaria a mera “separação 
inicial” das “funções de acusar e julgar” para caracterizar o processo 
acusatório (LOPES JR, 2016, p. 45) 

 

 

 

                                                           
5
 Previstas a partir de 1801 e promulgado em 16 de Novembro de 1808 , o Código de Processo Penal 

é uma coleção de textos jurídicos que regem os processos penais em França . 
Adota uma síntese entre o modelo adversarial e modelo inquisitorial. 
Os principais fundamentos: 
juízes de unidades civis e criminais 
separação das funções mais, instrução e julgamento 
classificação tripartida de infracções ( multas , crimes , ofensas ) 
tribunal superior: possibilidade de recurso (exceto em casos criminais) 
jurisdições colegialidade (exceto para os juízes de paz , antepassado dos juízes de primeira instância)  
A síntese dos dois modelos é manifestada em: 
a fase de investigação (detecção de crime, procurar evidências, a instrução) é caracterizada pelo 
sigilo, escrito e não-contraditória. A fase de julgamento é oral, pública e respeitando o contraditório 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_d%27instruction_criminelle_(France)) 
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Explica ainda Nucci: 

 

Aqueles que sustentam a existência exclusiva do sistema acusatório, 
somente porque Constituição apresenta princípios processuais penais 
pertinentes ao referido sistema, esbarram em patente equivoco. A adoção 
de princípios acusatórios não significa, em hipótese alguma, a eleição de 
um sistema de persecução penal exclusivamente calcado nesse molde” 
(NUCCI, 2015, p. 71). 

 

Em suma, o sistema misto se originou após a revolução francesa. Este 

sistema se divide em duas maneiras distintas: Na fase da investigação preliminar, 

aplicam-se as características do sistema inquisitivo; já na fase processual, 

preponderam as características do sistema acusatório. Ou seja, é a junção do 

inquisitivo mais o acusatório. 

Embora exista um constante debate doutrinário conquanto a essência do 

processo penal brasileiro prevalece o entendimento de que deve ser compreendido 

a partir de uma natureza heterogênea; ora inquisitório, ora acusatório. Assim, as 

investigações preliminares alocam-se na base inquisitorial, tendo em vista a 

ausência de princípios basilares essenciais ao indiciado, malgrado seu caráter pré-

processual e dispensável, enquanto o processo em si deve ser observado ante um 

referencial acusatório, tendo em vista a prevalência do efetivo contraditório e de uma 

defesa ampla e presente até o trânsito em julgado do decisium final.  

Portanto, pela posição majoritariamente aceita, ao menos 

jurisprudencialmente, o processo parte-se de dois grandes momentos distintos, o 

pré-processo e o processo em si. No primeiro, de caráter “tipicamente inquisitorial, 

com instrução escrita e secreta, sem acusação e, por isso, sem contraditório” (LIMA, 

2015, p. 41), porquanto seu afã, abstratamente, não se volta para condenação do 

acusado, mas sim para a colheita de mínimos elementos que evidenciem a 

existência de um fato criminoso e a quem deve, preliminarmente, ser atribuída a 

autoria delitiva. Portanto, se presta para afirmar a opinio delicti da parte incumbida 

de proceder à acusação. 

No que concerne ao segundo momento do iter processual, tem-se que é 

este o estopim para a garantia de direitos e o acolhimento os princípios 

constitucionais, notadamente aqueles relativos ao processo, pelo Estado. Outrossim, 

a natureza, aqui, “metamorfiza-se” para o sistema dito acusatório. Assim, como visto, 
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estabelece-se singularmente as funções de cada ente, ou seja, um acusa, outro 

defende-se e, por último, um intermediador, que decide o caso penal. 

Todavia, em que pese ser este o modelo majoritariamente aceito, sustentam 

alguns que a Constituição da República privilegiou e recepcionou o sistema 

acusatório, máxime porque “prevê de maneira expressa a separação das funções de 

acusar, defender e julgar, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

além do princípio da presunção de não culpabilidade” (LIMA, 2015, p. 41). Portanto, 

não há como irrelevar garantias que fitam organizar o processo penal brasileiro. 

Doutro lado, é possível destacar autores contrários às proposições retro 

mencionadas, como Nucci, que enuncia que: 

 

Aqueles que sustentam a existência exclusiva do sistema acusatório, 
somente porque Constituição apresenta princípios processuais penais 
pertinentes ao referido sistema, esbarram em patente equívoco. A adoção 
de princípios acusatórios não significa, em hipótese alguma, a eleição de 
um sistema de persecução penal exclusivamente calcado nesse molde” 
(NUCCI, 2015, p. 71). 

 

Neste ínterim, a principal crítica doutrinária relativa a esta acepção mesclada 

de sistema processual se dá porque “dizer que um sistema é “misto” é não dizer 

quase nada sobre ele, pois mistos todos são”, e, nesta esteira, complementa-se: 

de uma forma ou de outra, sempre encontraremos um emaranhado de 
conceitos que dialogam com maior ou menor preponderância, em um ou 
outro momento do processo, sem que possamos alinhá-lo como pertencente 
a um modelo processual determinado (BONFIM, 2016, p.79).  

 

Inobstante o entendimento destes autores, os precedentes majoritários 

acolhem a tese de que a fase pré-processual, pontualmente por sua taxonomia 

investigativa e inquisitiva, tolera renuncias a preceitos processuais básicos do 

acusado, uma vez que não estamos diante de uma relação jurídico processual 

baseada em contraditório, como é o conceito de Processo segundo Fazzalari, mas 

sim de um momento destinado ao conhecimento fático, objetivando inaugurar aquela 

relação, ou situação, jurídico-processual. Assim é a jurisprudência: 
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HABEAS CORPUS CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE 
INTERROGATÓRIO POLICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER 
INQUISITIVO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS DE MATERIALIDADE. 
INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 
1. o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitivo e, 
assim, não induz a obrigatoriedade do contraditório, o qual somente é 
garantido e exigido pela lei durante o processo criminal. 
2. Não ocorre constrangimento ilegal quando, além da prova da existência 
do crime e suficientes indícios de autoria, resta caracterizado, na espécie, 
algum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, 
devidamente fundamentado no decreto de prisão. 
3. Ordem de Habeas Corpus DENEGADA. 

 

 

Entende-se que em uma corrente doutrinária, pode ser sustentada que a 

existência de uma investigação criminal poderá ocorrer de forma preliminar, 

mediante o inquérito policial determinando assim, a natureza do sistema de processo 

penal. 
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3 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

 

 

Conforme explanado em tópicos anteriores, o Estado é o detentor do direito 

de punir quando um indivíduo comete uma conduta que gera, ou pode gerar lesão à 

bem jurídico mais importante de outrem. 

Assim, o meio do Estado exercer seu jus puniend é através do perecutio 

criminis que, nas palavras de Bonfim (2012, p.48)  

 

É o caminho percorrido pelo Estado-Administração para que seja aplicada 
uma pena ou medida de segurança àquele que cometeu uma infração 
penal, consubstanciando-se em três fases: investigação preliminar, ação 
penal e execução penal. 

 

3.1. INQUÉRITO POLICIAL 

 

 

A investigação criminal no ordenamento jurídico brasileiro se da através do 

inquérito policial. Trata-se de procedimento administrativo de natureza inquisitório, 

sigiloso, preparatório, presidido discricionariamente pela repressiva polícia judiciaria. 

Nas palavras de Bonfim (2012, p.48): a investigação preliminar será 

“necessária quando o autor da ação penal não dispuser, para propô-la, de 

elementos mínimos, ou seja, a efetiva prova da existência da infração penal e 

indícios de quem a perpetrou.” 

Tem como objetivo identificar fontes de prova e indícios de autoria e 

materialidade de um crime, servindo, ou não, como base para a ação penal. 

 
Seu objetivo precípuo é servir de lastro à formação da convicção do 
representante do Ministério Público (opinio delicti), mas também colher 
provas urgentes, que podem desaparecer, após o cometimento do crime. 
Não se pode olvidar, ainda, servir o inquérito à composição das 
indispensáveis provas pré-constituídas que servem de base à vitima, em 
determinados casos, para a propositura de ação penal privada (NUCCI, 
2015, p.98) 

 

Ensina ainda, Nucci (2015), que denominação do inquérito policial surgiu no 

Brasil com a lei 2.033, de 20 de setembro de 1871, regulamentada pelo Decreto de 

lei 4.824, de 28 de novembro de 1871, em seu artigo 42 que define: “O inquérito 

policial consiste em todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos 
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criminosos, de suas circunstâncias e de seus autores e cumplices, devendo ser 

reduzido a instrumento escrito”. 

De fato, uma das características do inquérito policial é a obrigatoriedade de 

ser escrito/documentado. (vide art. 9º CPP) 

A previsão legal da persecução penal brasileira se encontra no artigo 4º do 

Código de Processo Penal que, inclusive, prevê a policia judiciaria como autoridade 

competente para presidir o inquérito, bem como reunir elementos mínimos para a 

propositura da ação penal seja ela pública ou privada. 

Insta salientar que, não se trata esta peça investigativa de requisito para a 

ação penal. É o entendimento do artigo 27 do Código de Processo Civil, quando 

dispõe que “qualquer” pessoa poderá provocar o Ministério Público, nos crimes que 

não exijam a representação do ofendido, até mesmo o próprio órgão ministerial 

poderá instaurar a ação penal sem que tenha sido instaurado preliminarmente um 

inquérito policial, se reunir subsídios mínimos para tal instauração; o que evidencia 

sua dispensabilidade. 

Por outro lado, consoante o artigo 39, § 5º do CPP, prevê a dispensa do 

inquérito policial pelo Ministério Público, desde que a representação apresente 

elementos que possibilitem a ação penal. 

Outrossim, a leitura do art. 12 do CPP, nos remete à clara conclusão de que 

não se trata de peça indispensável, uma vez que define que “o inquérito policial 

acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou a outra”. 

Assim, tem-se que, nas hipóteses em que não servir de base, não há 

necessidade na peça. 

 

Se a finalidade do inquérito é a colheita de elementos de informação quanto 
à infração penal e sua autoria, é forçoso concluir que, desde que o titular da 
ação penal (Ministério Público ou ofendido) disponha desse substrato 
mínimo necessário para o oferecimento da peça acusatória, o inquérito 
policial será perfeitamente dispensável. (BRASILEIRO, 2015, p. 117) 

 

Quanto ao seu caráter sigiloso, cumpre destacar que se mostra necessária 

este requisito para a eficácia da investigação; entretanto sigilo não se sobrepõe ao 

acesso do advogado, por força do Estatuto da ordem (Lei 8.906/94, art. 7º) que 

dispões que:  
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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. 
 

 

O referido artigo sofreu recente alteração, conforme ressalta Bararó 

 

Em suma, o segredo de justiça poderá ser decretado pela autoridade 
policial, nos termos do disposto no art. 20 do CPP, sendo oponível a 
terceiras pessoas, mas jamais a advogados. Terá, contudo, que apresentar 
procuração do investigado. A nova lei 13.245/2016, que acrescentou o § 10, 
ao art, 7.º do EAOAB estabelece que “Nos autos sujeitos a sigilo, deve o 
advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o 
inciso XVI. Assim, o exame dos autos é condicionado à apresentação de 
procuração”. (BADARÓ, 2016, p.127) 

 

Contudo, não há o que se falar em efetiva defesa do acusado. Conforme 

anteriormente mencionado, a investigação penal brasileira consagrou os aspectos 

do sistema inquisitório predominante nesta fase. Por se tratar de peça meramente 

administrativa, não se impõe a plena observância da ampla defesa e do 

contraditório.  

 

Prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o inquérito 
policial é um procedimento inquisitorial, significando que a ele não se 
aplicam o contraditório e a ampla defesa. Isso porque se trata de mero 
procedimento de natureza administrativa, e não de processo judicial ou 
administrativo, já que dele não resulta a imposição de nenhuma sanção. Tal 
característica está diretamente relacionada à busca da eficácia das 
diligências investigatórias levadas a efeito no curso do inquérito policial. 
Deveras, fossem os autos investigatórios procedidos de prévia comunicação 
à parte contrária, seria inviável a localização de fontes de prova acerca do 
delito, em verdadeiro obstáculo à boa atuação do aparato policial. Funciona 
o elemento da surpresa, portanto, como importante traço peculiar do 
inquérito policial. (LIMA, 2015, p.121) 

 

Sob esta ótica, pode se perceber a separação da intenção punitiva do 

Estado de duas maneiras distintas, porquanto a fase da investigação pela policia, 

não é dotada de garantias indivíduas como na fase da ação penal, uma vez que não 

há um processo e sim um procedimento que pode não desencadear em ação 

judicial. 

Autores como Lopes JR. Adotam o posicionamento de que há a existência 

destes direitos, ainda que de maneira restritiva. 
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Isso porque, em sentido estrito, não pode existir contraditório pleno no 
inquérito policial porque não existe uma relação jurídico-processual, não 
está presente a estrutura dialética que caracteriza o processo. Não há o 
exercício de uma pretensão acusatória. Sem embargos, esse direito de 
informação – importante faceta do contraditório – adquire relevância na 
medida em que será através dele que será exercida a defesa. (AURY, 2016, 
p.175) 
 

 

No tocante à ampla defesa, Aury refere que a afirmação de que 

inexiste na fase da investigação, adotada por boa parte da doutrina não prospera. 

 

Basta citar a possibilidade de o indiciado exercer no interrogatório sua 
autodefesa positiva (dando sua versão dos fatos); ou negativa (usando seu 
direito de silêncio). Também poderá fazer-se acompanhar de advogado 
(defesa técnica) que poderá agora intervir no final do interrogatório. Poderá, 
ainda, postular diligências e juntar documentos (art. 14 CPP). Por fim, 
poderá exercer a defesa exógena. Através do Habeas Corpus e do 

mandado de segurança. 
 

Quanto à discricionariedade do inquérito policial, importante ressaltar que, 

diferentemente do processo, não há uma coordenação de atos a serem 

obrigatoriamente seguidos, ou seja, assiste à autoridade policial liberalidade de 

conduzir a investigação de modo que a torne eficaz; observando sempre os limites 

da lei. Limites estes que, por exemplo, não admitem mais a tortura como meio de 

alcançar provas, como era anteriormente usado no sistema inquisitorial. 

De igual modo, a autoridade policial não pode dispor da investigação. 

Significa dizer que a policia judiciária tem o poder/dever de investigar um crime logo 

que tenha ciência do delito (notitia criminis6 ou delatio criminis7. (Art. 6º CPP). 

Destarte, embora tenha a liberdade de conduzir a investigação, não pode, 

por si só, arquiva-la (art. 17º CPP). O arquivamento dos autos de inquérito só será 

possível sob a manifestação fundamentada do Ministério Público (art. 28 do CPP) ao 

juízo. 

No que concerne às provas na fase do inquérito policial, importante salientar 

que elas precisam passar por nova discussão na fase judicial, isso porque devem 

                                                           
6
  É a ciência da autoridade policial da ocorrência de um fato criminoso, podendo ser: a) direta, 

quando o próprio delegado, investigado, por qualquer meio, descobre o acontecimento; b) indireta, 
quando a vítima provoca a sua atuação, comunicando-lhe a ocorrência, bem como quando o 
promotor ou o juiz requisitar a sua atuação. (NUCCI, 2015, p. 109) 
7
 É a denominação dada à comunicação feita por qualquer pessoa do povo à autoridade policial (ou a 

membro do Ministério Público ou juiz) acerca da ocorrência da infração penal em que caiba ação 
penal pública incondicionada (art. 5.º, § 3.º, CPP) 
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passar pelo crivo da ampla e defesa e o contraditório. Por esta razão são chamadas 

de elementos de informação na fase pré-processual e não provas. 

 
 
Os elementos trazidos pela investigação não constituem, a rigor, provas no 
sentido técnico-processual do termo, mais informações de caráter 
provisório, aptas somente a subsidiar a formulação de uma acusação 
perante o juiz ou, ainda, servir de fundamento para admissão dessa 
acusação, perante o juiz ou, ainda, servir de fundamento para a admissão 
dessa acusação e, eventualmente, para a decretação de alguma medida de 
natureza cautelar. (apud) 

 

Nesta senda, não poderia o juiz decidir a ação penal com base nos 

elementos informativos colhidos na investigação sem as garantias constitucionais 

inerentes à prova. O STJ já se manifestou nesse sentido: 

 

CRIMINAL. HC. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. NULIDADE. 
SENTENÇA FUNDADA EM PROVAS COLHIDAS SOMENTE DURANTE O 
INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RETIFICADAS EM JUÍZO. TESTEMUNHAS 
OUVIDAS PELO MAGISTRADO QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. 
DEPOIMENTOS QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO NÃO RENOVADOS 
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA. 
 
As declarações prestadas pelo ofendido em sede policial e retificadas em 
Juízo não se prestam para fundamentar a condenação do paciente, sob 
pena de ofensa ao princípio do contraditório. As testemunhas ouvidas em 
Juízo não auxiliaram na revelação da verdade, pois afirmaram não ter 
presenciado os fatos, apenas sabendo destes pela descrição feita pelos 
parentes do ofendido ou por este mesmo, tendo em vista tratarem-se, quase 
todos, de servidores da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. 
A prova produzida em sede policial pode influir na formação do 
convencimento do Magistrado, mas somente quando amparada nos demais 
elementos probatórios colhidos na instrução criminal. Precedentes. Se a 
sentença foi lastreada em provas colhidas somente durante o inquérito, as 
quais não se submeteram ao crivo do contraditório, sendo impróprias para, 
por si só, justificar a condenação, resta configurada a apontada nulidade da 
decisão condenatória, em virtude da indevida ofensa aos princípios da 
ampla defesa e do devido processo legal. Deve ser anulada a sentença 
monocrática, bem como o acórdão confirmatório da condenação, para que 
outra decisão seja proferida, com fundamentação apta, observando-se o 
princípio do contraditório. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator. 
STJ, 5ª Turma, HABEAS CORPUS : HC 58129 RJ 2006/0088599-9, Rel. 
Ministro Gilson Dipp 

 

No entanto, conforme nos ensina Renato Brasileiro de Lima (2017, p.112), 

“estes elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a 

prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório”. 
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Ou seja, se os elementos de informação produzidos no inquérito policial 
fossem confirmados por provas produzidas em contraditório, poderiam 
fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, neste caso, o valor de 
tais “elementos de informação” será praticamente nenhum! Se há outras 
provas produzidas em contraditório judicial, o que o juiz valora são estas 
“provas”, e não elementos informativos colhidos durante o inquérito. 
(BADARÓ, 2016, p.152) 

 

Isso por conta da redação do art. 155, do CPP que diz que o juiz não pode 

fundamentar sua decisão “exclusivamente” nos elementos informativos colhidos na 

fase investigativa. 

Outra questão bastante importante concernente ao inquérito policial é a 

possibilidade de prisão temporária por representação da autoridade policial ou 

requerimento do Ministério Público. O principal objetivo desta prisão é garantir a 

eficácia da investigação policial. Nas palavras de Lima: 

 

Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária 
competente durante a fase preliminar de investigações, com prazo 
preestabelecido de duração, quando a privação de liberdade de locomoção 
do indivíduo for indispensável para a obtenção de elementos de informação 
quanto à autoria e materialidade das infrações penais mencionadas no art. 
1º, inciso III, da lei nº 7.960/89, assim como em relação aos crimes 
hediondos e equiparados (Lei nº 8.072, art. 2º, § 4º), viabilizando a 
instauração da persecutio criminis in judicio. (LIMA, 2015, p. 974) 

 

O referido artigo da lei 7.960/898 prevê três hipóteses de cabimento da 

prisão temporária, quais sejam: a) quando imprescindível para as investigações do 

                                                           
8
 Art. 1° Caberá prisão temporária: 

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao 
esclarecimento de sua identidade; 
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de 
autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: 
a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); 
b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 
d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); 
e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); 
f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); 
g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo 
único); 
h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); 
i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); 
j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 
270, caput, combinado com art. 285); 
l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; 
m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de sua formas 
típicas; 
 
n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); 
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inquérito policial; b) quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer 

elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; c) quando houver 

fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de 

autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...). 

Desta forma, encaixando-se o investigado entre uma dessas opções, a 

autoridade policial ou o órgão ministerial, havendo fundados motivos, poderão pedir 

sua segregação; que terá o prazo de 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias e, em caso 

de crimes hediondos, 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, fundamento sempre a 

necessidade de prorrogação. 

Cumpre destacar que o inquérito policial deverá ter um prazo razoável para 

sua duração prevista na legislação geral (art. 10  e 798, § 1º ambos do CPP), bem 

como na especial (art. 10, §1º da lei n.º 1.521/51; art. 51 da lei nº 11.343/06; art. 66 

da lei nº 5.010/66; art. 20 do Decreto-lei nº1.002/69), pois trata-se de procedimento 

temporário. Nas hipóteses em que o inquérito policial injustificadamente ultrapassar 

os prazos estipulados, abre ao indiciado a possibilidade de pedir o relaxamento da 

prisão, bem como o trancamento do inquérito por via de Habeas Corpus. 

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou nesse sentido: 

 

HABEAS CORPUS.  HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INQUÉRITO 
POLICIAL. RÉU PRESO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA. 
1.  Não se pode  olvidar  que  os  prazos  indicados na legislação processual  
penal  para  a  conclusão  dos  atos processuais não são peremptórios, de 
maneira que eventual demora no término da instrução criminal  deve  ser  
aferida  dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as 
peculiaridades do caso concreto. 2.  O  paciente  foi preso preventivamente 
em 25/9/2015, de modo que não  justifica  a  manutenção da sua custódia 
após passados quase 11 meses  sem  que  haja  sido  oferecida denúncia, 
elaborado relatório minucioso  pela autoridade policial (art. 10, § 1º, do CPP) 
ou mesmo concluídas as investigações criminais. 3.  Não  obstante  os  
fatos  apurados  sejam  dotados  de  especial gravidade  -  homicídio  
qualificado  tentado  em contexto de brigas entre  torcidas  organizadas  de 
times de futebol -, certo é que tal circunstância,  embora  seja  hábil a 
demonstrar a necessidade de um cuidado   maior   na  condução  dos  
trabalhos  investigativos  e  a justificar  a  ausência  de  conclusão  do  
inquérito  policial, não autoriza  a  manutenção  da  custódia  preventiva  do 
paciente, que, conforme já mencionado, foi decretada há praticamente 11 
meses. 4.  Ordem  concedida  para,  confirmada a liminar - que assegurou 
ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento final deste 
habeas  corpus  -,  reconhecer o excesso de prazo e determinar a sua 
imediata  soltura,  se  por  outro  motivo  não  estiver  preso, sem prejuízo de 
continuidade das investigações policiais. 
STJ, 6ª Turma, HABEAS CORPUS : HC 343951 - MG 2006/0088599-9, Rel. 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ 

                                                                                                                                                                                     
o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986). 
p) crimes previstos na Lei de Terrorismo 
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Ao final da investigação, a autoridade policial encaminhará relatório final, 

minucioso, ao juízo acerca de tudo que foi apurada na fase da investigação (art. 10, 

§ 1º). 

 

3.2 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

A investigação criminal pelo ministério público não se trata de assunto novo 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Em um primeiro momento, o diploma manejado para se alcançar a 
possibilidade de investigação criminal, por parte do Ministério Público, foi a 
Lei Complementar 40/81, ainda que restrita às infrações penais cometidas 
por seus membros. Da mesma forma, mas com menor expressão, havia – e 
ainda há – o Código de Processo Penal de 1940, sendo utilizado como 
instrumento legal para permitir interpretações favoráveis e contrárias 
àquelas investigações. No entanto, foi com o advento da Lei da Ação Civil 
Pública, de 24.07.1985, que o Ministério Público viu reforçada a 
possibilidade de investigar criminalmente, ainda que, para tanto, se 
utilizasse de um inteligente subterfúgio. (ANDRADE, 208, p.49) 

 

Não obstante o essa investigação pelo membro ministerial estar pacificada e 

regulamentada na esfera cível, gerou grande discussão doutrinária no âmbito 

processual penal dividindo opiniões quanto esta possibilidade, ou não, frente a 

inexistência de previsão legal, bem como entendimento jurisprudencial dominante 

acerca do tema. 

 

Do ponto de vista legal, sustenta-se, entre outros argumentos, que a 
Constituição estabelece, no art. 129, IX, que “São funções institucionais do 
Ministério Público: (...) exercer outras funções que lhe forem conferidas, 
desde que compatíveis com sua finalidade”. Por outro lado, a Lei 
complementar nº 75/1993, no art. 8º, prevê que: “Para o exercício de suas 
atribuições o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua 
competência (...) realizar inspeções e diligências investigativas”. Registre-
se, ainda, que a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 
8.625/1993) dispõe, no art. 26, que: “No exercício de suas funções, o 
Ministério Público poderá: I – instaurar inquéritos civis e outras medidas e 
procedimentos administrativos pertinentes e, para instrui-los (...). (BADARÓ, 
2016, p.153) 
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Acrescenta, ainda, Bodaró: 

  

Ausência de lei cria um insuperável óbice, por possibilitar a atuação 
discricionária na escolha dos casos a serem investigados. Sem uma lei que 
determine quais casos podem ser diretamente investigados ou, ao menos, 
quais os critérios para se determinar tal atuação, ficará ao livre arbítrio do 
promotor de justiça escolher o que deseja e o que não quer investigar. Não 
raro, critérios midiáticos tem orientado tal escolha. São comuns 
investigações criminais realizada pelo Ministério Público no caso de crimes 
cometidos por políticos, autoridades egrégias, ricos empresários ou figuras 
famosas. Desconhecem-se por outro lado, investigação do Ministério 
Público, no caso de furto da mercearia, da lesão corporal grave etc. 
(BADARÓ, 2016, p.154) 

 

 Nas palavras de Nucci:  

 
O tema é sem dúvida, controverso, comportando várias visões a respeito, 
mas cremos inviável que o promotor de justiça titular da ação penal, 
assuma, sozinho, a postura de órgão investigatório, sem qualquer 
fiscalização, substituindo a polícia judiciária e produzindo inquéritos visando 
à apuração de infrações penais e de sua autoria. (NUCCI, 2015, p. 101). 
 

 

Conforme visto no tópico anterior, a legislação quando tratou da Polícia Civil 

determinou que, entre outras atribuições, lhe incumbiria “ressalvadas a competência 

da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto 

militares”9 (art. 144, §4º CF). A leitura de tal dispositivo legal deu margem a 

surgimento de corrente doutrinária que alega que a investigação criminal se trata de 

tarefa exclusivamente da polícia judiciária. Outrossim acreditam não ser viável a 

investigação preliminar pelo ministério público, uma vez que a Constituição Federal 

foi bem clara ao estabelecer as funções do ministério público, qual seja a titularidade 

da ação penal, não cabendo ao parquet realizar diretamente a investigação criminal, 

apenas requisitar diligências. 

Dentre os motivos que sustentam posição contraria a investigação pelo 

Ministério Público, Renato Brasileiro de Lima (2015) elenca: 

 
 
 
 

                                                           
9
 Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 

a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: 
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 
competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as 
militares. 
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1) a investigação pelo parquet atenta contra o sistema acusatório, pois cria 
um desequilíbrio na paridade de armas; 
2) a Constituição Federal dotou o Ministério Público do poder de requisitar 
diligências e a instauração de inquéritos policiais (art. 129, VIII), mas não lhe 
conferiu o poder de realizar e presidir inquéritos policiais; 
3) a atividade investigatória é exclusiva da Polícia Judiciária (CF, art. 144, § 
1º, IV, c/c art 144, § 4º); 
4) não há previsão legal do instrumento idôneo para realização das 
investigações pelo Ministério Público.(DE LIMA, 2015, P. 179) 

 

Em síntese, haveria desigualdade de direitos entre as partes caso fosse 

possível o órgão ministerial exercer uma função que a própria constituição não lhe 

conferiu, usurpando a função investigativa privativa da Polícia Judiciária. 

No entendimento de Andrade,, tal posição quanto ao monopólio investigativo 

da policia judiciária deve ser desprezada. 

 

Assim se diz porque o fato de um membro do Ministério Público instaurar 
sua própria investigação criminal jamais poderia conduzi-lo à pratica do 
crime de usurpação de função pública, pelo simples motivo de que tal 
espécie delitiva somente pode ser praticada por um particular e não, por um 
funcionário público. Ao menos é isso que ainda prevê o Capítulo II (Dos 
Crimes Praticados por Particulares contra a Administração Pública), situado 
no Título XI (Dos Crimes contra a Administração Pública) do Código Penal. 
Além disso, tampouco poderia o inquérito civil haver sido derrogado, pois, 
como bem sabe, os §§ 1º e 4º do art. 144 da Constituição Federal dizem 
respeito à apuração de “infrações penais”, e não à investigação de temas 
afeitos à esfera civil, o que leva o inquérito civil a não ter nenhuma relação 
com as funções das autoridades encarregadas da Segurança Pública. 
(ANDRADE, 2008, p. 102) 

 

Do ponto de vista de ordem dogmática, Andrade escreve que adotar a 

possibilidade investigativa criminal do órgão ministerial seria voltar ao sistema 

inquisitivo, uma vez uma parcela da doutrina estrangeira e nacional acredita que o 

Ministério Público se transformaria em um grande inquisidor. 

No entanto, Andrade tem opinião contraria a este posicionamento. 

 

Entre todos os autores de renome que descrevem os elementos 
necessários para a formação do sistema inquisitivo, em nenhum momento a 
investigação criminal do Ministério Público aparece como um fator 
determinante para a estruturação deste sistema ou mesmo para a 
diferenciação entre os sistemas acusatório, inquisitivo e misto. 
Ao contrário, os autores que se dedicaram a esse estudo jamais apontaram 
a qual sujeito processual estava encarregada a realização da investigação 
criminal que levaria à abertura do processo integrante do sistema inquisitivo. 
Portanto, do ponto de vista estritamente dogmático, a corrente que procura 
vincular a investigação do Ministério Público ao sistema inquisitivo se 
mostra desprovida de qualquer base doutrinária para sustentar sua 
posição.(ANDRADE, 2008, p.110 e 111). 
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As posições contrárias a concessão de poderes investigativos ao Ministério 

Público não se limitam apenas na interpretação da legislação, mas também as de 

ordem principiológicas. 

Um dos argumentos mais apontados pela doutrina é o ferimento ao princípio 

de paridade de armas, caso fosse conferido ao parquet à possibilidade de investigar 

e acusar. 

 

Em suma, parte-se da premissa de que no processo penal há uma paridade 
de forças entre os sujeitos ativo e passivo da persecução penal, e se 
apregoa a ideia de que o investigado/processado estaria em franca 
desvantagem diante do Ministério Público, uma vez que os poderes postos 
à disposição da acusação pública seriam imensamente superiores aos do 
sujeito passivo da investigação. Além disso, as diferenças sociais, 
econômicas e culturais dos investigados os colocariam, na prática, numa 
situação de desvantagem em relação ao Ministério Público, sendo que essa 
inferioridade se refletiria no exercício de sua ampla defesa. (ANDRADE, 
2008, p. 118) 

 

É preocupação de outra parte da doutrina a parcialidade do Ministério 

Público durante a investigação criminal, tendo em vista que assiste a ele 

simultaneamente oferecer a ação penal. Neste interim, o órgão ministerial de 

preocuparia em coletar elementos para respaldar sua acusação. 

 

(...) assim que o Ministério Público adotar um determinado ponto de vista na 
investigação, tratará ele de direcionar ou conduzir seu rumo, de modo a 
colher somente aqueles elementos que venham a embasar sua futura ação 
penal, e não também aqueles que sejam de interesse do 
investigado.(ANDRADE, 2008, p. 151) 

 

Em contrapartida, a posição favorável na doutrina acredita que não violação 

alguma na persecução pelo Ministério Público, conforme continua Lima: 

 

1)Não há falar em violação ao sistema acusatório, nem tampouco à 
paridade de armas, porquanto os elementos colhidos pelo Ministério Público 
terão o mesmo tratamento dispensado àqueles colhidos pelo Ministério em 
investigação policiais (...); 
2)Teoria dos poderes implícitos: segundo essa teoria, nascida na Suprema 
Corte dos EUA, no procedente Mc Culloch vs. Maryland (1819), a 
Constituição, ao conceder uma atividade-fim a determinado órgão ou 
instituição, culmina por, implicitamente e simultaneamente, a ele também 
conceder todos os meios necessários para a consecução daquele objetivo 
(...) Portanto, se a última palavra acerca de um fato criminoso cabe ao 
Ministério Público, portanto é ele o titular da ação penal pública (CF, art. 
129, inc, I), deve-se outorgar a ele todos os meios para firmar seu 
convencimento, aí incluída a possibilidade de realizar investigações 
criminais, sob pena de não se lhe garantir o meio idôneo para a realizar a 
persecução criminal, ao menos em relação a certo tipos de delitos;  
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3)A Constituição Federal confere à Policia Federal a exclusividade do 
exercício das funções de Polícia Judiciária da União, mas funções de policia 
judiciaria não se confundem com funções de polícia investigativa. Por polícia 
investigativa compreendem-se as atribuições ligadas à colheita de 
elementos informativos quanto À autoria e materialidade das infrações 
penais. A expressão policia judiciaria esta relacionada às atribuições de 
auxiliar o poder judiciário, cumprindo as ordens judiciais relativas à 
execução de mandado de prisão/ busca e apreensão, à condução coercitiva 
de testemunhas, etc. (...) Portanto, estabelecidas as distinções entre função 
de polícia judiciária e funções de polícia investigativa, fica claro que apenas 
a primeira foi conferida com exclusividade à Policia Federal e à Policia Civil. 
As atribuições investigativas, todavia, poderão ser exercidas por outras 
autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função, 
tal qual dispõe o art. 4º, paragrafo único, do CPP; 
4)A possibilidade de o Ministério Público investigar pode ser extraída de 
diversos dispositivos constitucionais e legais. No âmbito da Constituição 
Federal (...) (art. 129, VI E VIII) (...) Por sua vez, a Lei complementar n.º 
75/93, nos art. 7º e 8º, enumera diversas atribuições do Ministério Público 
da União (...). No mesmo rumo, a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) 
(...) De seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) (...) 
Dispositivo semelhante a este também pode ser encontrado no Estatuto do 
Idoso (Lei nº 10.741/03, art. 74). 

 

                                                                                                                                                                           

Seriam estes os motivos adotados pelas duas correntes quanto à 

investigação criminal pelo Ministério Público. Quanto ao tema, imperioso ressaltar o 

contido na PEC 37/2011. 

 

Há uma proposta de emenda constitucional (PEC 37), em andamento no 
Congresso Nacional, pretendendo inserir, no art. 144 da Constituição 
Federal, que cabe a policia judiciária, de modo privativo, a investigação 
criminal. A partir disso, emergiram posições corporativas e nitidamente 
emocionais, pois de técnicas nada possuem, manifestando-se pró e conta a 
referida emenda [a PEC 37 foi rejeitada pelo Parlamento].(BRASILEIRO, 
2015, p. 180). 

 

Quanto à posição jurisprudencial, em que pese não existir entendimento 

pacifico acerca do tema, o STF de reconheceu a possibilidade da investigação pelo 

parquet. 

Relativamente à possibilidade de o Ministério Público promover 
procedimento administrativo de cunho investigatório, asseverou-se, não 
obstante a inexistência de um posicionamento do Pleno do STF a esse 
respeito, ser perfeitamente possível que o órgão ministerial promova a 
colheita de determinados elementos de prova que demonstrem a existência 
da autoria e da materialidade de determinado delito. Entendeu-se que tal 
conduta não significaria retirar da Polícia Judiciária as atribuições previstas 
constitucionalmente, mas apenas harmonizar as normas constitucionais 
(arts. 129 e 144), de modo a compatibilizá-las para permitir não apenas a 
correta e regular apuração dos fatos, mas também a formação da opinio 
delicti. Ressaltou-se que o art. 129, I, da CF atribui ao Parquet a 
privatividade na promoção da ação penal pública, bem como, a seu turno, o 
Código de Processo Penal estabelece que o inquérito policial é dispensável, 
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já que o Ministério Público pode embasar seu pedido em peças de 
informação que concretizem justa causa para a denúncia. Aduziu-se que é 
princípio basilar da hermenêutica constitucional o dos poderes implícitos, 
segundo o qual, quando a Constituição Federal concede os fins, dá os 
meios. Destarte, se a atividade-fim – promoção da ação penal pública – foi 
outorgada ao Parquet em foro de privatividade, é inconcebível não lhe 
oportunizar a colheita de prova para tanto, já que o CPP autoriza que peças 
de informação embasem a denúncia. Considerou-se ainda que, no presente 
caso, os delitos descritos na denúncia teriam sido praticados por policiais, o 
que, também, justificaria a colheita dos depoimentos das vítimas pelo 
Ministério Público. Observou-se, outrossim, que, pelo que consta dos autos, 
a denúncia também fora lastreada em documentos (termos 
circunstanciados) e em depoimentos prestados por ocasião das audiências 
preliminares realizadas no Juizado Especial Criminal de origem. Por fim, 
concluiu-se não haver óbice legal para que o mesmo membro do Parquet 
que tenha tomado conhecimento de fatos em tese delituosos – ainda que 
por meio de oitiva de testemunhas – ofereça denúncia em relação a eles 
(STF: HC 91.661/PE, 2ª T., Rel. Ellen Gracie, j. 10.3.2009, DJe 3.4.2009) 
(BONFIM, 2012, p. 58) 

 
Especialmente após o julgado do recurso extraordinário com repercussão 

geral reconhecida (RE 593.727) que entendeu a competência do ente ministerial 

para promover as investigações penais por conta própria. Vejamos:  

 

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Ministério Público. Poderes de 
investigação. Questão da ofensa aos arts. 5º, incs. LIV e LV, 129 e 144, da 
Constituição Federal. Relevância. Repercussão geral reconhecida. 
Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a 
questão de constitucionalidade, ou não, da realização de procedimento 
investigatório criminal pelo Ministério Público. 
(RE 593727 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, 
DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-07 
PP-01929 ) 
 
 

Em julgados mais recentes tem se mantido este entendimento: 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO – PODERES DE INVESTIGAÇÃO. O Supremo 
assentou, sob o ângulo da repercussão geral, que o Ministério Público 
dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo 
razoável, investigações de natureza penal, observados os direitos e 
garantias de indivíduos investigados pelo Estado. Precedente: recurso 
extraordinário nº 593.727, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 
8 de setembro de 2015. Ressalva da óptica pessoal. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais previstos no 
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de 
extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua. 
(ARE 958321 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 
julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 24-
04-2017 PUBLIC 25-04-2017). 

 
Desta feita, verifica-se que assiste ao ministério público a possibilidade de 

presidir investigação criminal desde que observados os direitos e garantias 
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individuas previstos no ordenamento jurídico. Não obstante, o tema necessita de 

regulamentação a fim de evitar lacunas na efetivação dessa investigação, assim 

como limitar a atuação do parquet e definir de maneira/rito esta investigação deve 

ser procedida. 

 

3.3 PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZ 

 

 

A imparcialidade do julgador se faz presente em todos os ramos do direito a 

fim de evitar futuras nulidades e garantir justiça entre as partes. No processo penal a 

imparcialidade do julgador se mostra como verdadeiro pilar do sistema acusatório. 

Pelo princípio da imparcialidade, o juiz deve manter equidistâncias das 

partes em todas as fases da persecução penal. 

 

Juiz imparcial pressupõe juiz independente e independência pressupõe 
garantias constitucionais que visem dar segurança ao juiz de que, no 
exercício de suas funções, não sofrerá coações políticas ou funcionais, 
constrangimentos que possam ameaçá-lo da perda do cargo. A 
imparcialidade do juiz, portanto, tem como escopo afastar qualquer 
possibilidade de influência sobre a decisão que será prolatada, pois o 
compromisso com a verdade, dando a cada um o que é seu, é o principal 
objetivo da prestação jurisdicional.(RANGEL, 2011, p.51) 

 

O magistrado enquanto administrador da justiça, não deve ter interesse em 

nenhum lado das partes, deve agir de maneira impessoal, interessando-se apenas 

na busca da verdade real seja ela qual for e de que lado esta, não deixando que a 

sua vontade interfira em sua decisão. 

Embora algumas divergências doutrinarias conforme já explanado em tópico 

anterior, o entendimento dominante é que o sistema penal brasileiro é acusatório; 

assim, tem-se bem claro os três sujeitos processuais: juiz, acusação e acusado. 

Sendo assim, o titular da ação penal é o Ministério Público ou o ofendido, não 

cabendo ao juiz intervir na fase da investigação criminal, no entanto a realidade é 

bem diferente. 

Não bastasse a desigualdade entre o investigado e o Ministério Público na 

fase investigativa, a defesa ainda se depara com a possibilidade do juiz investigar os 

fatos e produzir provas conforme prevê o princípio da busca da verdade real. O 

legislador conferiu ao magistrado especificamente no art. 156, inciso I do CPP, a 
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possibilidade de produzir provas de ofício mesmo na fase pré-processual. Conforme 

explica Nucci (2013, p.369), a atuação de ofício pelo juiz se trata de decorrência 

“natural dos princípios da verdade real e do impulso oficial, onde o magistrado deve 

determinar a produção de todas as provas que forem importantes na elucidação do 

fato criminoso”. 

O processo penal confere determinadas prerrogativas ao magistrado 

relativamente aos elementos probatórios aptos a figurarem no processo, tanto na 

investigação quanto na fase judicial da apuração. Com isso, vê-se que o acusado 

pode ser fulminado com provas provindas de todos os polos, seja o delegado de 

polícia, o Ministério Público e até mesmo o magistrado. Tudo antes mesmo de iniciar 

o direito ao contraditório efetivo e de se defender do que está sendo levantado. 

Ressalta Lima que, 

 

[...] é obvio que o magistrado não está impedido de agir nesta fase 
investigatória. Mas essa atuação só pode ocorrer mediante previa 
provocação das partes [...] o que não deve lhe permitir, nesta fase 
preliminar, é uma atuação de ofício. E isso porque, pelo simples fato de ser 
humano, não há como negar que, após realizar diligências de ofício na fase 
investigatória fique o magistrado envolvido psicologicamente com a causa 
[...] (LIMA, 2015, p. 600). 

 

O que destoa absolutamente do modelo acusatório do processo penal, em 

que as divisões de acusador, defensor e julgador estão bem delineadas, sem 

influências contundentes umas sobre as outras. 

Desta forma, não há como negar que a produção de provas vai de encontro 

ao sistema penal vigente, bem como a impossibilidade do magistrado adentrar na 

competência do Ministério Público; e se, assim for, inegável a necessidade de 

equilibras a relação tripartite. 
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4 INCONGRUÊNCIA ENTRE O SISTEMA INVESTIGATIVO  

   BRASILEIRO E AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

 

 

Conforme exposto em tópicos anteriores, ao longo da historia foram criados 

3 modelos de sistema processual penal, bastante distintos entre si. 

E bem verdade que, a luz do Estado Democrático de Direito, o sistema que 

melhor se adequaria é o Acusatório, pois além da independência entre as partes 

(Indiciado, Ministério Publico e Juiz), é nitidamente possível verificar a existência e 

exigência da aplicação dos princípios constitucionais mais importantes ao indiciado, 

na fase da investigação preliminar, qual sejam, ampla defesa e contraditório, direito 

à prova e paridade de armas. 

 

4.1 LESÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU PARIDADE DE ARMAS 

 

 

Em que pese às inúmeras diferenças físicas e comportamentais entre os 

indivíduos que habitam o Brasil, perante o Estado Democrático de Direitos não há 

distinção alguma. 

As partes, em juízo, devem contar com as mesmas oportunidades e ser 
tratadas de forma igualitária. Tal princípio constitui-se desdobramento da 
garantia constitucional assegurada no art. 5.º, caput, da Constituição 
Federal, ao dispor que todas as pessoas serão iguais perante a lei em 
direitos e obrigações. (AVENA, 2014, P.72) 

 

O referido artigo 5º da Carta maior de 88, que trata dos direitos e garantias 

fundamentais, nos ensina: 

 

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 (...). 

 

Nas palavras de André Augusto Mendes Machado: 

 
 Não se trata de mera igualdade perante a lei (denominada simplesmente 
isonomia, para alguns, ou isonomia formal, para outros), mas também de 
igualdade material, isto é, perante o Estado”. (MACHADO, 2010, p.99) 
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Outrossim, a Declaração Universal dos Direitos do Homem prevê: 

 

Art. 7 º Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, 
a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer 
discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação. 

 

Conforme ressalta: 

 

O principio da igualdade deve ser respeitado tanto pelo legislador quanto 
pelos aplicadores da norma jurídica. Veda-se a discriminação na fase de 
elaboração legislativa e durante a aplicação da norma ao caso concreto”. 
(MACHADO, 2010 p.100) 

 

Ainda, a Convenção Americana sobre Direitos Human os (Pacto de São 

Jose da Costa Rica), não deixou de apreciar estas garantias, especialmente em seu 

artigo 8 º, que diz: 

 

Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua 
inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o 
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes 
garantias mínimas: (...)

10
 

 

Nota-se, portanto, a imprescindibilidade de igualdade das partes num 

processo jurídico seja ele da natureza que for. No âmbito penal, especialmente, esta 

                                                           
10

 Artigo 8º - Garantias judiciais 
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, 
por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e 
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for 
legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, 
às seguintes garantias mínimas: 
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não 
compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal; 
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa; 
) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua 
escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor; 
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou 
não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor 
dentro do prazo estabelecido pela lei; 
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o comparecimento, 
como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos; 
g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e 
h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 
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garantia deve ser efetiva, tendo em vista que se trata da liberdade do acusado, de 

modo que se faz mister evitar a arbitrariedade do Estado. 

Conforme explica Noberto Avena ao citar Alexandre de Moraes, quanto ao 

tema:  

 

Refere que “a desigualdade na lei se produz quando a norma distingue de 
forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas 
diversas. Para que as diferenciações normativas possam ser consideradas 
não discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa 
objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos 
genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à 
finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente, por 
isso, uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios 
empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os 
direitos e garantias constitucionalmente protegidos. Assim, os tratamentos 
normativos diferenciados são compatíveis com a Constituição Federal 
quando verificada a existência de uma finalidade razoavelmente 
proporcional ao fim visado.( AVENA, 2014, p. 72) 

 

Em síntese, para que as partes estejam em perfeita igualdade, é necessário 

que ambas (defesa e acusação) sejam dotadas de iguais poderes em todas as fases 

do procedimento ou processo, não havendo entre eles desvantagens; a exemplo das 

provas cautelares, que ficam adstritas a apreciação do juiz quando solicitadas, 

consoante artigo 14 do Código de Processo Penal, que diz “O ofendido, ou seu 

representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será 

realizada, ou não, a juízo da autoridade. 

 

À luz da Constituição Federal de 1988, o juízo que a autoridade deveria 
fazer não seria um juízo de valor meramente arbitrário, mas sim de verificar 
se o meio probatório que está sendo requerido é legal, ou seja, lícito e 
legítimo. Nesse entendimento, deveria ser feito o juízo da legalidade 
daquele meio pela autoridade policial que, procederia ou não com tal 
requerimento. Portanto, o requerimento de alguma diligência somente 
deveria ser indeferido em caso de ilegalidade, seja porque os meios pelos 
quais se produziria a prova afrontem a legislação, seja até mesmo em casos 
de o requerimento ter como objetivo protelar a conclusão do procedimento. 
(MAURICIO; HENRIQUEE, 2017). 

 

No entanto, na pratica, fica a critério do delegado de policia realizar ou não o 

requerido pelo investigado, que pode por seus próprios motivos (sem que precise 

fundamentar) indeferir o pedido de diligência. 
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Entretanto, à luz do princípio da ampla defesa, a interpretação deve ser 
outra. Como regra, por ser missão de quem preside uma investigação 
criminal apurar todas as circunstâncias de um fato que se apresenta como 
criminosos, os pedidos formulados pelo investigado deverão ser atendidos 
pela autoridade policial. O direito de defesa na fase pré-processual é um 
direito subjetivo do investigado, razão pela qual o delegado de polícia deve 
realizar diligências que sirvam para elucidação dos fatos, desde que não 
sejam ilegais ou impertinentes.(LOPES, 2009, p. 129) 

 

Ademais, conforme já explanado anteriormente no ponto 3.2 do presente 

trabalho, é pacifico no ordenamento jurídico brasileiro atualmente a investigação 

criminal por parte do Ministério Publico, o que corrobora para as alegações por parte 

da doutrina, no sentido de que a inquisitoriedade da investigação criminal adotada 

pelo sistema misto, fere veemente o principio da igualdade/paridade de armas. 

Com efeito, o parquet se utiliza de órgãos investigativos devidamente 

estruturados, a exemplo do GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao 

Crime Organizado, composto por membros do Ministério Público, Policia Civil e 

Polícia Militar (SESP – Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do 

Paraná) e Secretaria da Fazenda, designados e integrados em Grupo (GAECO, 

2017). 

Daí a necessidade de conceder ao investigado as mesmas prerrogativas 

conferidas à acusação, a fim de favorecer o equilíbrio entre as partes e respeito a 

paridade de armas. 

 

4.2 LESÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA 

 

 

Os princípios da ampla defesa e do contraditório tratam-se de um dos 

princípios mais importantes dentro de uma relação processual, mas que não foram 

consagrados na fase investigativa brasileira. 

Assegurado pelo art. 5º LV da CF, que diz, “aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (GAECO, 2017). 

Da leitura do art. Infra, verifica-se o cuidado do legislador em garantir às 

partes dentro da relação processual o pleno direito de defesa, direito de refutar as 

alegações manifestadas pela outra parte. 
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Uma das principais características da relação processual é dialeticidade, de 

modo que as partes devem tomar ciência e se manifestarem de  todos os atos 

processuais, refutando as alegações e provas trazidas ao processo pela outra parte. 

 

O contraditório pode ser inicialmente tratado como um método de 
confrontação da prova e comprovação da verdade, fundando-se não mais 
sobre um juízo protestativo, mas sobre o conflito, disciplinando e 
ritualizando, entre as partes contrapostas: a acusação (expressão do 
interesse punitivo do Estado) e a defesa (expressão do interesse do 
acusado [e da sociedade] em ficar livre de acusações infundadas e imune a 
penas arbitrárias e desproporcionadas). É imprescindível para a própria 
existência da estrutura dialética do processo.(LOPES JR, 2016, p. 97) 

 

O contraditório assegura o direito do indivíduo ser informado da acusação 

que pesa sobre si, a fim de que possa se opor a imputação futuramente.  

 

Assegura à pessoa apontada como provável autora de uma infração penal o 
conhecimento acerca da acusação e a possibilidade de reação. Em síntese, 
o contraditório abrange dois momentos: o direito de informação e a 
possibilidade de contraposição. (LOPES, 2009, p. 82) 

 

 

A ampla defesa diz respeito a possibilidade do acusado alegar e provar os 

fatos constitutivos do seu direito, de maneira a evitar uma futura condenação. Se 

divide em duas maneiras: a autodefesa, que se manifesta com o direito de 

permanecer calado em seu interrogatório, bem como não fazer prova contra sí. E a 

defesa técnica exercida por seu procurador constituído nos autos e regularmente 

habiltado no órgão competente (Ordem dos Advogados), em respeito à paridade de 

armas. Parana Eugênio Pacelli, pode-se afirmar que enquanto o contraditório exige 

a garantia de participação do defensor nos autos, o princípio da ampla defesa vai 

além, impondo a realização dessa participação, sob pena de nulidade, quando 

prejudicado o acusado (OLIVEIRA, 2015, p.61). 

Desses dois princípios deriva o direito a prova, que é o direito das partes 

produzirem tudo aquilo que julguem pertinentes para provar a veracidade de suas 

alegações. 

Antes da Constituição de 88 muitos adotavam posicionamento de ser 

inadmissível o contraditório e o direito de defesa na fase investigativa, para não 

correr o risco de prejudicar as investigações policiais; até mesmo por seu caráter 

inquisitório. 
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Parte da doutrina defende que a norma é clara e não autoriza a participação 

da defesa no inquérito policial, pois não se trata de processo e sim procedimento. 

 

Prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a 
observância do contraditório só e obrigatória, na fase processual, e não na 
fase investigatória. Isso porque o dispositivo do art. 5º, LV, as Carta Magna, 
fez menção a observância do contraditório em processo judicial ou 
administrativo. Logo, considerando-se que o inquérito policial é tido como 
um procedimento administrativo destinado a colheita de elementos de 
informação quanto à existência do crime e quanto a autoria ou participação, 
não há falar em observância do contraditório na fase preliminar de 
investigações. (DE LIMA, 2015, p. 50) 

 

Nesta senda, os elementos de convicção colhidos nesta fase da 

investigação só poderão ser usados como prova se, posteriormente, forem 

produzidos no dentro do processo com a participação do investigado e do 

investigador com a supervisão do órgão julgador, sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa. 

Contudo, cumpre destacar a redação do art. 155, do CPP, onde o legislador 

define que o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos 

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, 

não repetíveis e antecipadas. Quanto a essas provas, Diogo Malan adverte que 

todas elas são passíveis de valoração pelo juiz criminal na sentença. 

Nesse sentido, o acusado (na acepção ampla, abrangente do investigado, 
indiciado etc.) tem legítimo interesse em amealhar, já na fase de 
investigação preliminar do delito, elementos informativos que lhe sejam 
favoráveis – seja por ensejarem juízo de admissibilidade da acusação seja 
por influenciarem favoravelmente o convencimento do juiz na sentença 
(MALAN, 2012, p.296). 

 

Razão pela qual sua característica meramente administrativa da 

investigação não se sustenta, vez que no caso concreto é com base nas 

informações colhidas nesta fase procedimental que se fundamentam as referidas 

medidas cautelares que, posteriormente, poderão servir de objeto de valoração de 

sentença condenatória. 

Para Rogério Lauria Tucci, o contraditório e ampla defesa na investigação 

criminal consiste em um direito fundamental do investigado por ser um elemento 

decisivo no processo penal, não podendo ser reduzido a mero  requisito formal, 

devendo ser observado sob pena de nulidade dos atos procedimentais praticados 

sem a efetiva participação do defensor (TUCCI, 1993, p.389). 
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Daí a extrema necessidade de reforma da investigação criminal no Brasil, á 

luz do sistema acusatório para que ao menos se conceda o efetivo exercício do 

contraditório e ampla defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

5 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA 

 

 

A investigação criminal defensiva causa estranheza em um primeiro 

momento, haja vista o modelo inquisitório de investigação adotado pelo 

ordenamento jurídico pátrio vigente. 

No entanto, não se trata de possibilidade descartada pela doutrina brasileira, 

tendo em vista que se trata de modelo mais igualitário, frente aos poderes 

investigatórios que foram concedidos ao Ministério Público que, na prática, conduz 

sua investigação com a finalidade de embasar sua futura acusação. Em 

contrapartida, o indiciado não se vale de mesma prerrogativa, restando prejudicado 

a sua demonstração de inocência caso vierem a desaparecer elementos necessários 

a sua defesa. 

Não se pode ignorar que na relação supramencionada, o indiciado encontra-

se inferiorizado e sua defesa suprimida; a exemplo do art. 396 do CPP quando prevê 

a possibilidade de efetiva defesa do acusado antes do recebimento da denúncia, ou 

seja, antes da ação penal propriamente dita. Embora a defesa possa levar a juízo 

elementos que evitem o recebimento da inicial acusatória, estas seriam desprovidas 

de sustentabilidade, inferior aos elementos trazidos pelo acusação munida de 

elementos coletados sob o auxilio de todo um amparato estatal, impossibilitando que 

a defesa “concorra” ao convencimento do magistrado de maneira igualitária 

(MAURICIO; HENRIQUE, 2017). 

 

Por natureza, o Estado, na sua incumbência de investigar e desvendar o 
crime e suas circunstâncias, possui larga vantagem sobre o investigado, 
vantagem essa que se inicia pelo próprio número de agentes, meios de 
investigação, peritos e estrutura postos a serviço unicamente deste fim. 
Assim, suponhamos que o crime foi cometido por um só homem. 
Teoricamente, poderia o Estado colocar toda a polícia judiciaria na 
incumbência de identificar tal crime e prender seu autor. Também teria o 
estado ao seu dispor todos os recursos técnicos existentes, tais como o 
exame de DNA, perícias grafotécnica, contábil e eletrônica, fotografias pos 
satélites, interceptações telefônicas, entre tantos outros(ANDRADE, 2008, 
p. 121) 

 

 

Ensina Paula Bajer Fernandes Martins da Costa que no processo penal, o 

agente responsável pela investigação seja a Polícia Judiciária ou o Ministério Público 

podem valer-se de todas as medidas cautelares tais como: interceptação telefônica, 
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busca e apreensão e a mais drástica prisão processual. Ainda, estas restrições de 

direitos à liberdade, à privacidade, antes mesmo de uma sentença penal 

condenatória transitada em julgado, por si só, impede a igualdade de armas no 

Direito Penal, imagina na investigação criminal, onde todas as medidas cautelares, 

na maioria das vezes, são providenciadas sem a previa ciência do interessado 

(COSTA, 2001, p.98-101). 

Assim, mostra-se necessária a atribuição de iguais poderes ao investigado, 

me modo a equilibrar a investigação realizada pelo órgão ministerial. 

Conforme mencionado, o parquet na qualidade de condutor da investigação 

criminal preliminar, comumente, tem como objetivo principal, acusar; desprezando os 

demais elementos que possam ser beneficentes ao acusado. Nesse sentido, se é o 

parquet o responsável pela investigação preliminar e, por conseguinte titular da 

futura ação penal contra quem investiga, em respeito às garantias constitucionais do 

contraditório e ampla defesa, nada mais justo que se conceda ao indiciado a 

possibilidade de reunir elementos necessários a sua defesa. 

Por outro lado, a investigação inicial realizada pela autoridade policial, em 

primeiro momento, se mostra prescindível, em razão da imparcialidade da polícia 

judiciaria. Todavia, não se pode olvidar que, na prática, a investigação pela polícia 

se limita a apontar um possível réu. 

 

Assim, como forma de assegurar a efetiva isonomia entre as partes na 
persecução penal e o direito de defesa do imputado, a investigação 
defensiva deve ser admitida tanto nos ordenamentos que adotam a 
investigação ministerial quanto a policial. (MACHADO, 2010, p. 46). 

 

De outra parte, há na doutrina quem acredite que a investigação defensiva 

não seria viável na pratica.  

Segundo Lopes JR (2005, p.96), conforme citado por Machado (2010, p. 47): 

 

Seria impossível na prática, principalmente no Brasil, devido à precária 
situação econômica dos imputados, que não teriam condições de sustentar 
defensor particular. Por conta disso, haveria uma maior desigualdade entre 
os imputados, já que apenas uma minoria seria capaz de efetuar atividade 
investigatória. 

 

Esta posição não deve prosperar, uma vez que é dever do Estado fornecer 

subsídios necessários à defesa do imputado hipossuficiente. Não seria este o motivo 

que inviabilizaria a positivação da investigação criminal defensiva. 
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Tal posição não se afigura a mais adequada, pois, se o imputado não puder 
arcar com o advogado, o Estado deve fornecer defensor público para 
conduzir a investigação. Diga-se: a condição econômica do imputado não 
inviabiliza a investigação defensiva. (MACHADO, 2010, p.46) 

 

Cumpre ressaltar que não se trata a investigação defensiva da mesma 

participação do defensor nos autos de investigação pública, pois nesta última o 

defensor fica limitado em defender e garantir os direitos mais fundamentais do 

imputado. 

Conforme ensina Machado: 

 

Na investigação defensiva, que se desenvolve totalmente independente da 
investigação pública, cabe ao defensor traçar a estratégia investigatória, 
sem qualquer tipo de subordinação às autoridades públicas, devendo 
apenas respeitar os critérios constitucionais e legais de obtenção de prova, 
para evitar questionamentos acerca da sua licitude e do seu valor. De 
maneira simplificada: enquanto na investigação pública o defensor é mero 
coadjuvante, na investigação defensiva ele assume o papel de protagonista. 

 

O que significa uma atuação mais efetiva pela defesa do acusado. 

Alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros adotam esta sistemática, a 

exemplo do sistema-norte americano e o Italiano. 

Paradigma para o sistema brasileiro, o legislador italiano conferiu ao defensor 

poderes investigatórios já previstos para o Ministério Público e a Policía judiciária, 

como forma de reequilibrar a investigação preliminar. 

Antes da do Código de processo Penal promulgado em 1998,  a investigação 

penal similarmente como é atualmente no Brasil, se dividia em duas fases, a 

primeira com características inquisitória, onde a atividade investigativa e probatória 

era exercida pelo Magistrado sem interferência da acusação e defesa, uma vez que 

o contraditório era deferido; e a outra consistia em debates, voltados à decisão da 

ação, onde defesa e acusação se manifestavam sobre as provas previamente 

produzidas.11 

Foi então que sobreveio a Lei 397, de 07.12.2000, que alterou 

significativamente artigos do Código de Processo Penal12, embasado em sistema 

puramente acusatório. Conforme Ennio Amodio citado por Machado, os juristas na 

época da elaboração do Código se pautaram por três principais objetivos, qual 

                                                           
11

 file:///C:/Users/tani/Downloads/Andre_Augusto_Mendes_Machado_Dissertacao%20(7).pdf 
12

 https://www.ibccrim.org.br/revista_liberdades_artigo/158-REFLEXAO-DO-ESTUDANTE 



46 
 

 

sejam: acabar com o sistema inquisitório, superar aspectos autoritários do Código de 

Rocco e positivar os princípios constitucionais que regulam os direitos de liberdade e 

de defesa no processo penal13 

Desta forma, a defesa deixa de ser mero expectador da investigação, ao 

contrário, passa a conduzir sua própria investigação, reunindo elementos de 

relevância para a defesa do investigado. 

Nesta senda, para André Boiani e Azevedo e Édson Luíz Baldan investigação 

criminal defensiva entende-se: 

 
O complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvido, em 
qualquer fase da persecução criminal, inclusive na antejudicial, pelo 
defensor, com ou sem assistência de consulente técnico e/ou investigador 
privado autorizado, tendente à coleta de elementos objetivos, subjetivos e 
documentais de convicção, no escopo de construção de acervo probatório 
lícito que, no gozo da parcialidade constitucional deferida, empregará para 
pleno exercício da ampla defesa do imputado em contraponto à 
investigação ou acusação oficiais (AZEVEDO; BALDAN, 2004). 

 

Assim, tem-se que a que a investigação terá como requisitos indispensáveis 

a livre atuação da defesa na pratica dos atos investigativos, a fim de colher 

elementos de convicção válidos para a defesa do acusado. 

No Brasil, a Constituição de 1988 consagrou o sistema acusatório, o qual 

deverá nortear toda a persecução penal, não apenas na fase processual, em 

respeito às garantias individuais trazidas na carta magna. 

Ressalta-se que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e 

o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, dois grandes tratados 

internacionais que tutelam os direitos humanos. Nesta ótica, não seria a legislação o 

empecilho para a adoção da investigação criminal. Ao contrário, é possível enxergar 

a investigação criminal como meio de garantia de eficácia das garantias 

constitucionais. 

Para Diogo Malan (2012, p.304), a investigação criminal se coaduna tanto no 

direito à prova defensiva quanto à paridade de armas. Uma vez que podendo a 

defesa reunir elementos que julgue necessários à defesa do interessado, 

consequentemente estará exercendo os mesmos direitos que acusação. 

Passada a hora de repensar o modelo investigativo brasileiro de modo que a 

paridade de armas entre defesa e acusação passe a ser regra em todas as fases da 

                                                           
13

 file:///C:/Users/tani/Downloads/Andre_Augusto_Mendes_Machado_Dissertacao%20(7).pdf 
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persecução penal, respeitando a isonomia pretendida nesta fase bem como o amplo 

direito a defesa (BRASIL, 2017). 

 
O inquérito policial, por prestigiar o viés acusatório da investigação, não 
atende, a contento, a necessidade da defesa de obter informes favoráveis 
ao imputado, sendo mister o desenvolvimento de investigação particular. 
Para tanto, deve-se instituir procedimento detalhado, que estipule os 
principais aspectos formais e substanciais da atividade investigatória do 
defensor, em conformidade com as diretrizes e os pressupostos de 
eficiência e do garantismo. Manter o imputado refém de uma investigação 
pública, na qual ele pouco pode intervir, desrespeita os fundamentos de um 
processo penal acusatório e não se coaduna com um Estado Democrático 
de Direito. (MACHADO, 2010, p 184) 

 

Percebe-se a necessidade de abandonar por completo o carater inquisitivo, 

retrogrado e em descompasso com a Constituição Federal atribuído a investigação 

criminal; para que então a investigação criminal defensiva seja recepcionada e 

positivada no ordenamento jurídico brasileiro. 
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6 PROJETO DE LEI 156/2009 

 

 

Embora não haja atualmente, no direito processual brasileiro, regramento a 

respeito da investigação criminal defensiva, o projeto de Lei do Senado nº 156 de 

2009, projeto do novo Código de Processo Penal, mais especificamente em seu Art. 

13.º traz em seu bojo a faculdade do investigado, por meio de seu advogado, 

defensor público ou de outros mandatários com poderes expressos, tomar a 

iniciativa de identificar fontes de prova em favor de sua defesa, podendo inclusive 

entrevistar pessoas. In verbis: 

 
É facultado ao investigado, por meio de seu advogado, de defensor público 
ou de outros mandatários com poderes expressos, tomar a iniciativa de 
identificar fontes de prova em favor de sua defesa, podendo inclusive 
entrevistar pessoas. Parágrafo único. As entrevistas realizadas na forma 
do caput deste artigo deverão ser precedidas de esclarecimentos sobre 
seus objetivos e do consentimento das pessoas ouvidas (BRASIL, 2017). 

 

Trata-se de grande avanço legislativo no que concerne a investigação 

criminal ao admitir que outro interessado que não aqueles legitimados (Policia 

Judiciária e Ministério Público) possam colher elementos na fase da investigação 

criminal. 

 Imperioso destacar que, o que se pretende com esta nova redação acerca 

da investigação criminal é garantir a igualdade entre defesa e acusação, 

anteriormente inalcançável no sistema inquisitivo e, principalmente, o efetivo 

exercício da defesa. 

Com efeito, a investigação criminal defensiva se mostra atualmente o 

instrumento mais adequado para preencher esta lacuna legislativa, pois em um 

sistema em que a pessoa do acusado, por intermédio de seus procuradores, pode 

livremente (sem depender do juízo de aprovação da autoridade policia, consoante 

art. 14 do Código de Processo Civil) realizar diligencias que entender necessárias a 

defesa de seus interesses; dificilmente acarretariam no desdobramento de ações 

penais infundadas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como finalidade uma 

abordagem da investigação criminal defensiva dentro do âmbito jurídico brasileiro.  

Foram abordados os sistemas processuais penais, identificando os aspectos 

relevantes para a instituição dos sistema inquisitórios, acusatório e misto dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro 

Foi demonstrado a instituição da investigação criminal, analisando o 

inquérito policial, bem como a função do Ministério Público e os poderes instrutórios 

do juiz. Foram descritos os conceitos, legislações e características da investigação 

criminal dentro do direito penal, avaliando os efeitos e aplicabilidades de tramites e 

requisitos da incongruência entre o sistema investigativo brasileiro, bem como as 

garantias constitucionais. E por fim,  apresenta uma análise da investigação criminal 

defensiva, bem como o Projeto de Lei 156 de 2009. 

A Investigação Criminal Defensiva está prevista no Projeto de Lei 156 de 

2009, projeto do novo Código de Processo Penal, mais especificamente em seu Art. 

13.º que traz em seu bojo a faculdade do investigado, por meio de seu advogado, 

defensor público ou de outros mandatários com poderes expressos, tomar a 

iniciativa de identificar fontes de prova em favor de sua defesa, podendo inclusive 

entrevistar pessoas. 

Imperioso destacar que, o que se pretende com esta nova redação acerca 

da investigação criminal é garantir a igualdade entre defesa e acusação, 

anteriormente inalcançável no sistema inquisitivo e, principalmente, o efetivo 

exercício da defesa. 

Em linhas gerais, assistem razão à discussão doutrinaria, no sentido de que 

se deve abandonar a conceito de que o Inquérito Policial é peça “meramente 

administrativa”, haja vista que na prática, grande parte das ações penais se fundam 

em inquérito policiais, bem como os elementos colhidos nesta fase (sem o 

contraditório), servem como instrumento de convencimento do magistrado ao 

receber a denúncia, até mesmo para convencimento dos jurados do conselho de 

sentença, a exemplo do tribunal do júri, uma vez que o inquérito policial é 

amplamente explorado pela defesa em plenário. 
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Diante deste contexto fático, imperioso se faz uma readequação na 

investigação penal no Brasil, a fim de que a defesa passe a participar efetivamente 

desta fase investigativa, exercendo o direito ao contraditório, o direito à prova e, 

principalmente, o alcance de igualdade entre acusação em defesa, prevista na 

Constituição Federal. 
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