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RESUMO 

 

No presente estudo será abordada a questão do princípio do contraditório no 
inquérito policial. Sabe-se que o inquérito policial passou a se incorporar no Direito 
Brasileiro apenas com o advento do Decreto 4.824, de 1871. Entretanto, é um 
assunto que de certa forma é dotado de polêmica, não em virtude de seus atos 
procedimentais, que estão previstos no Código de Processo Penal, mas ao fato de 
que se há ou não a necessidade de incidir o princípio do contraditório durante a fase 
do inquérito policial. Em apertada síntese, pode-se afirmar que a sua inobservância 
não acarreta qualquer nulidade nas provas que ali tenham sido colhidas, mas, 
todavia, não se pode olvidar que a sua ingerência acarretaria diversos benefícios, 
conforme será tratado a seguir. Recentemente, além da Lei 13.245, de 2016, que 
alterou o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ampliando a participação do 
patrono no inquérito policial, tem-se o Projeto de Lei 1.811, de 2015, que visa 
implementar o inquérito policial eletrônico, bem como o Projeto de Lei que visa 
alterar os artigos 14 e 155, do Código de Processo Penal, inserindo a questão da 
obrigatoriedade do contraditório. 
 

Palavras-chave: Inquérito Policial; Contraditório; Provas; Acusatório. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Enfatiza-se que o inquérito policial perfaz um fenômeno antigo, eis que, 

desde as Ordenações Filipinas, já havia alguns atos procedimentais de cunho 

inquisitório, mas, todavia, não eram denominados de maneira expressa como 

inquérito policial. 

Sendo assim, insurge-se que o inquérito policial restou albergado no Direito 

Brasileiro, de maneira explícita, com o advento do Decreto 4.824, de 1871. 

Basicamente, a referida legislação fazia alusão ao fato do inquérito policial ter o 

condão de proceder a uma análise minuciosa com vistas a descobrir fatos tidos 

como criminosos, além de ser escrito.  

Hodiernamente, encontra respaldo na Constituição Federal e no Código de 

Processo Penal. 

Insta dizer que o inquérito policial é um método burocrático, que deve seguir 

os atos procedimentais previstos na legislação vigente. Podem-se citar a 

competência atribuída às policiais judiciárias para iniciar o inquérito policial, que não 

exclui das autoridades administrativas, as diligências que devem ser realizadas, 

como, por exemplo, a reprodução simulada dos fatos e o prazo para a finalização do 

inquérito policial, que será de dez dias para àquele que estiver preso e, para os 

soltos, trinta dias. 

Todavia, em que pese à legislação vigente trazer um procedimento 

minucioso acerca do inquérito policial, há manifesto confronto na doutrina acerca da 

necessidade ou não de incidir o princípio do contraditório do referido ato. Muitos 

autores entendem que não, visto que se trata de mero procedimento investigativo. 

Por outro lado, alguns pontuam que subsiste a necessidade de haver o princípio do 

contraditório, levando-se em consideração que se trata de em procedimento 

administrativo e, portanto, se coaduna com o contido na Carta Republica. 

No entanto, consoante será abordado no presente estudo, faz-se necessária 

a observância do princípio do contraditório no âmbito do inquérito policial, na medida 

em que se mostrará benéfico e vantajoso não apenas as partes, mas também para 

toda a coletividade e o Poder Judiciário. 
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2 OS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS 

 

2.1 SISTEMA ACUSATÓRIO 

 

Fazendo-se uma análise no contexto histórico, insurge-se que o sistema 

acusatório resta caracterizado ante a presença de partes distintas, dotado de 

oralidade e publicidade, aliado ao fato de haver a aplicabilidade do princípio da 

presunção de inocência. Lima (2016) esclarece que na égide do Direito Romano, em 

muitas de suas fases, foi escrito e sigiloso. 

Conforme aduz Badaró (2015), o sistema acusatório, basicamente, diz 

respeito à separação atinente às funções de acusar, julgar, assim como de defender, 

eis que a partir do momento em que cessa a divisão das tarefas, o acusado passa a 

figurar como mero objeto no processo. 

De acordo com Lopes Júnior (2016, p. 40), o sistema acusatório é um 

instrumento relevante no âmbito processual, tendo em vista que "Quando o sistema 

aplicado mantém o juiz afastado da iniciativa probatória [...], fortalece-se a estrutura 

dialética e, acima de tudo, assegura-se a imparcialidade do julgador". 

Rangel (2015) pontua diversas características que dizem respeito ao sistema 

acusatório, quais sejam: manifesta separação nas funções de acusar, defender e 

julgar; instituição do princípio da publicidade, contraditório e ampla defesa, durante 

todo o procedimento; adoção do livre convencimento motivado; e, por fim, a 

imparcialidade daquele que julga. 

O autor Capez (2012) também elenca algumas características que são 

visivelmente verificadas no sistema acusatório, como o fato de trazer em seu âmago 

a questão do contraditório, ser público e imparcial, vez que subsiste a distribuição 

das funções, sendo assegurada, inclusive, a ampla defesa. 

Nesse contexto, Avena (2015, p. 9) explica que: 

 

Próprio dos regimes democráticos, o sistema acusatório caracteriza-se pela 
distinção absoluta entre as funções de acusar, defender e julgar, que 
deverão ficar a cargo de pessoas distintas. Chama-se "acusatório" porque, 
à luz deste sistema ninguém poderá ser chamado a juízo sem que haja 
acusação, por meio da qual o fato imputado seja narrado com todas as suas 
circunstâncias. 
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Nesse ínterim, "Ressalta-se que o contraditório é inerente ao sistema 

acusatório, onde as partes possuem plena igualdade de condições, sofrendo o ônus 

de sua inércia no curso do processo", consoante esclarece Rangel (2015, p. 39). 

Lopes Júnior (2016) menciona que a Carta Republicana, induvidosamente, 

albergou o sistema acusatório, vez que dispõe sobre o contraditório e a ampla 

defesa, a imparcialidade do julgador, além do regramento atinente ao devido 

processo legal. 

No mesmo sentido é o entendimento de Távora e Alencar (2016), dispondo 

que o Direito Brasileiro adotou o sistema acusatório, visto que estabeleceu a função 

do Ministério Público para que promova a ação penal, aliado ao fato do magistrado 

ser dotado de imparcialidade, sendo necessário, ainda, que motive as suas 

decisões. 

 

2.2 SISTEMA INQUISITIVO 

 

Urge esclarecer que o sistema inquisitivo originou-se nos regimes 

monárquicos, aperfeiçoando-se durante o direito canônico e, consequentemente, foi 

utilizada pelas nações europeias entre os séculos XVI a XVIII. O Estado-juiz 

concentrava os poderes de acusar e julgar, o que de certa forma comprometia sua 

imparcialidade, mas, conforme esclarece Rangel (2015, p. 64), "[...] à época, foi à 

solução encontrada para retirar das mãos do particular as funções de acusar, já que 

este só o fazia quando queria, reinando, assim, certa impunidade, ou tornando a 

realização da justiça dispendiosa". 

Assim sendo, Lopes Júnior (2016) pontua que no sistema inquisitório o 

julgador torna-se o "senhor soberano do processo", eis que todas as funções 

acabam se concentrando em suas mãos, razão pela qual não há contraditório, 

tampouco imparcialidade, visto que decidirá a partir dos instrumentos probatórios 

que ele mesmo produziu. 

Diante disso, Rangel (2015) leciona que no sistema inquisitivo subsiste a 

ausência do princípio do contraditório, na medida em que o acusado não passa de 

um objeto investigativo, razão pela qual não se faz necessária sua observância no 

período pré-processual, tal como ocorre com o inquérito policial. 

Nesse sentido, Capez (2012, p. 85) explica que: 
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É sigiloso, sempre escrito, não é contraditório e reúne na mesma pessoa as 
funções de acusar, defender e julgar. O réu é visto nesse sistema como 
mero objeto de persecução, motivo pelo qual práticas como a tortura eram 
frequentemente admitidas como meio para se obter a prova-mãe: a 
confissão. 

 

Portanto, tem-se que no sistema inquisitório não há o contraditório e a ampla 

defesa, o que se verifica, desde logo, uma mitigação nos direitos e garantias 

individuais do acusado, em prol ao desejo coletivo, que é o de ver o acusado punido, 

conforme Távora e Alencar (2016). 

De acordo com Avena (2015, p. 10), "O acusado, praticamente, não possui 

garantias no decorrer do processo criminal (ampla defesa, contraditório, devido 

processo legal etc.), o que dá margem a excessos processuais. Exatamente por 

isso, em regra, o processo não é público [...]". 

Lopes Júnior (2016, p. 39) elenca as características do sistema inquisitório, 

pontuando, por exemplo, a parcialidade do magistrado, bem como a desigualdade 

de oportunidades. 

 

As principais características do sistema inquisitório são: 
• gestão/iniciativa probatória nas mãos do juiz (figura do juiz-ator e do 
ativismo judicial = princípio inquisitivo); 
• ausência de separação das funções de acusar e julgar (aglutinação 
das funções nas mãos do juiz); 
• violação do princípio ne procedat iudex ex officio, pois o juiz pode 
atuar de ofício (sem prévia invocação); 
• juiz parcial; 
• inexistência do contraditório pleno; 
• desigualdade de armas e oportunidades. 

 

Dentro desse contexto, não há dúvidas de que o sistema inquisitivo 

compromete a imparcialidade do julgador, visto que aquele que decidir ficará adstrito 

de maneira psicológica no resultado da demanda, conforme esclarece Lima (2016). 

Diante de tudo o que foi exposto, Rangel (2015) dispõe que o sistema 

inquisitivo é incompatível com as garantias que são inerentes ao Estado 

Democrático de Direito e, sendo assim, deve ser extirpada das legislações 

modernas, de modo que os preceitos mínimos, além da dignidade da pessoa 

humana, sejam preservados. 
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2.3 SISTEMA MISTO 

 

Importante contextualizar que o sistema misto surgiu com o advento do 

Código Napoleônico de 1808, momento em que o processo penal restou dividido em 

duas fases, quais sejam: pré-processual, dotada de cunho inquisitório, bem como a 

processual, com caráter acusatório, consoante delimita Lopes Júnior (2016). 

Segundo Avena (2015), é um modelo intermediário, visto que abrange 

parcela do sistema inquisitorial e misto. Muito embora restem observadas as 

garantias constitucionais, como, por exemplo, o contraditório, existe algumas 

nuances do sistema inquisitivo, como o fato de ser possível restringir a publicidade 

de alguns atos procedimentais. 

Acerca das fases procedimentais instituídas pelo sistema misto, Rangel 

(2015, p. 68) ensina que: 

 

1ª) instrução preliminar: nesta fase, inspirada no sistema inquisitivo, o 
procedimento é levado a cabo pelo juiz, que procede às investigações, 
colhendo as informações necessárias a fim de que se possa, 
posteriormente, realizar a acusação perante o tribunal competente; 
2ª) judicial: nesta fase, nasce a acusação propriamente dita, onde as partes 
iniciam um debate oral e público, com a acusação sendo feita por um órgão 
distinto do que irá julgar, em regra, o Ministério Público. 

 

No mesmo sentido é o entendimento de Távora e Alencar (2016, p. 27), que 

subdividem a persecução do sistema misto em investigação preliminar, instrução 

preparatória, julgamento e recurso: 

 

a) investigação preliminar, a cargo da polícia judiciária; 
b) instrução preparatória, patrocinada pelo juiz instrutor; 
c) julgamento: só este último, contudo, sob o crivo do contraditório e da 
ampla defesa. 
d) recurso: normalmente há o "recurso de cassação", no qual se impugnam 
apenas as questões de direito, mas também é possível o "recurso de 
apelação", no qual são impugnadas as questões de fato e de direito. 

 

Assim, de acordo com o enfatizado por Lima (2016), intitula-se o aludido 

sistema como misto, tendo em visa que o mesmo se desdobra em duas fases, 

albergando-se, assim, o sistema inquisitorial na primeira fase, bem como o sistema 

acusatório, na fase posterior. 

Portanto, conforme dispõe Capez (2012, p. 85), "Há uma fase inicial, na qual 

se procede a uma investigação preliminar e a instrução preparatória, e uma fase 
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final, em que se procede ao julgamento com todas as garantias do processo 

acusatório". 

Lima (2016) esclarece que quando o Código de Processo Penal entrou em 

vigor, subsistia o entendimento no qual restou albergado o sistema misto, pois o 

inquérito policial era inquisitorial, ao passo que tão logo restasse o iniciado o 

processo, proceder-se-ia de maneira acusatória. Entretanto, mediante a 

implementação de diversas garantias advindas da Constituição Federal, não há 

dúvidas de que se está diante de um sistema predominantemente acusatório.  
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3 ASPECTOS GERAIS ACERCA DO INQUÉRITO POLICIAL 

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO DO INQUÉRITO POLICIAL NO BRASIL 

 

É importante enfatizar que desde os tempos remotos já havia resquícios no 

Direito Brasileiro dos procedimentos denominados como inquisitivos, sem que os 

mesmos fossem intitulados como inquérito policial. Nesse contexto, Almeida (2012, 

p. 1) esclarece que "Havia, nas Ordenações Filipinas e no Código de Processo de 

1832, comandos legais que previam o procedimento informativo inquisitivo, sem, 

entretanto, denominá-los de inquérito policial". 

Portanto, com o advento do Código de Processo Penal de 1832, restou 

descrito apenas as atividades dos Inspetores de Quarteirões, que, por sua vez, não 

exerciam as funções atinentes a Polícia Judiciária, consoante Picolin (2007). 

Ferreira (2014, p. 1) aduz que o Código de Processo Penal de 1832 também 

estabeleceu o Juizado de Paz, que abrangeu de maneira concomitante as funções 

policiais e judiciárias. Da mesma forma, o Juizado de Instrução foi instituído sob a 

égide do referido diploma, mas, todavia, sem ensejar qualquer benefício à 

sociedade, o que instigou a formulação da Lei 3, de 1841, com o objetivo de deixar 

as cargo das autoridades policiais as funções policiais e judiciárias. 

 

O código vigente em 1832 estabeleceu o Juizado de Paz, com funções ao 
mesmo tempo policiais e judiciárias. Nessa mesma época surgiu também no 
Brasil o Juizado de Instrução, inovação de conseqüências desastrosas para 
a sociedade, o que motivou a alteração do sistema, o que resultou na Lei 3 
de setembro de 1841, que veio restringir as atribuições dos Juízes de Paz, 
conferindo aquelas funções às autoridades policiais. 

 

Nesse passo, insta salientar que o inquérito policial foi instituído no 

ordenamento jurídico brasileiro por intermédio do Decreto 4.824, de 1871, ocasião 

em que o Estado monárquico, preocupado com os abusos de poder advindos das 

autoridades policiais, implementou o referido instituto, de modo que as garantias dos 

indivíduos fossem preservadas, conforme ensina Rangel (2015). 

Sendo assim, o artigo 42, do Decreto 4.824, de 1871, estabelecia que "O 

inquerito policial consiste em todas as diligencias necessarias para o descobrimento 

dos factos criminosos, de suas circumstancias e dos seus autores e cumplices; e 

deve ser reduzido a instrumento escripto [...]". Em que pese à linguagem obscura do 
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aludido dispositivo, tem-se que a normatização, embora antiga, se coaduna com o 

desiderato atual do inquérito policial, eis que, dentre outros requisitos, tem o escopo 

de diligenciar para descobrir fatos criminosos, bem como ser escrito. 

Nesse contexto, Aufiero (2011, p. 90) esclarece que:  

 

Na construção mais moderna do inquérito policial, que veio a lume pelo 
Decreto n.º 4.824, de 22 de novembro de 1871, este procedimento tem 
como destinação reunir os elementos necessários à apuração da prática de 
uma infração penal e sua autoria, sendo esta a definição aceita e difundida 
no processo criminal.  

 

Conforme pondera Aufiero (2011), atualmente, o inquérito policial possui 

embasamento no artigo 144, § 4.º, da Constituição Federal, assim como nos artigos 

4.º a 23, do Código de Processo Penal. Destina-se àquele que figura como titular da 

ação penal, seja ela pública ou privada.  

Diante de todo o exposto, urge mencionar que, hodiernamente, não existe 

um diploma que trate de maneira específica sobre os atos procedimentais do 

inquérito policial, vez que o Código de Processo Penal alberga apenas as 

providências a ser tomada na peça informativa, consoante esclarece Almeida 

(2012). 

 

3.2 O INQUÉRITO POLICIAL NO DIREITO COMPARADO 

 

Com o escopo de deixar o presente estudo mais aprofundado, faz-se 

necessário estudar, ainda que de maneira breve, o inquérito policial no Direito 

Comparado. Nesse passo, oportuno mencionar, prefacialmente, que subsistem dois 

sistemas nas quais incide o inquérito policial, isto é, o sistema inglês, que diz 

respeito à colheita de provas apenas à polícia, bem como o sistema adotado pela 

Europa, deixando a cargo do Ministério Público proceder com as investigações. 

Insta dizer que na Espanha, o magistrado fica encarregado de confeccionar 

o inquérito policial, juntamente com o Ministério Público, ao passo que em Portugal, 

quem atuará na investigação preparatória é o Promotor de Justiça, tendo como 

auxiliar a polícia judiciária, sendo que, neste caso, o procedimento inicial será 

obrigatoriamente sigiloso, conforme Godoy Filho (2010, p. 12).  
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Na Espanha, as investigações preliminares estão a cargo do Juiz de 
Instrução que tem o Ministério Público como seu auxiliar, e este tem como 
auxiliares subordinados a polícia judiciária. Já em Portugal, a instrução 
preparatória é secreta e fica a cargo do Promotor, estando a polícia 
judiciária na posição de órgão auxiliar do Ministério Público. 

 

Já na Argentina, insta dizer que a investigação será feita pelo Juiz-Instrutor, 

que receberá auxílio da polícia. De acordo com Rangel (2015, p. 169), o papel que 

"O Ministério Público exerce nas investigações de infrações penais na sociedade 

argentina é ainda muito tímido e, principalmente, secundário, pois o titular das 

investigações é o Juiz instrutor, que pode delegar àqueles suas funções 

investigatórias". Sendo assim, tem-se que dentro do contexto da Argentina, as 

investigações preliminares serão efetuadas pelo Juiz instrutor, somente sendo 

possível a participação do Ministério Público quando o magistrado a ele delegar a 

competente função. 

De acordo com Godoy Filho (2010, p. 12), notadamente na França, "A 

apuração das infrações penais cabe à polícia judiciária que age sob a direção do 

Ministério Público. Tão logo tomam conhecimento de uma infração penal, os policiais 

procuram o Ministério Público a fim de obter um "visto" para iniciarem as 

investigações". 

Por sua vez, na Bolívia e no Chile, o sistema é eminentemente inquisitório, 

tendo em vista que além do magistrado conduzir a fase investigativa, o mesmo 

poderá dar início ao processo de ofício e, posteriormente, julgar a ação criminal, 

conforme Santos (2006). 

 

3.3 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO INQUÉRITO POLICIAL 

 

3.3.1 Princípio do devido processo legal 

 

Vale ressaltar que o princípio do devido processo legal encontra amparo 

constitucional, vez que conforme se depreende da leitura do artigo 5º, LIV, da Carta 

Republicana, "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal".  

Nesse passo, o devido processo legal perfaz um aspecto principiológico 

previsto na legislação regente, servindo como uma verdadeira garantia ao indivíduo, 
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de modo que os atos procedimentais devem observar de maneira obrigatória o 

contido na legislação, consoante Távora e Alencar (2016). 

Portanto, conforme aduz Rangel (2015), os atos procedimentais inerentes ao 

processo penal devem se embasar nas formalidades legais, de modo que o 

indivíduo possa ter seus direitos resguardados, eis que a restrição dos mesmos 

somente poderá ocorrer nos casos especificados na legislação regente. 

Não se pode esquecer, ainda, que o devido processo legal garante ao 

acusado que o mesmo seja defendido de maneira plena, compreendendo, neste 

caso, na concepção de Capez (2012, p. 82): 

 

[...] o direito de ser ouvido, de ser informado pessoalmente de todos os atos 
processuais, de ter acesso à defesa técnica, de ter a oportunidade de se 
manifestar sempre depois da acusação e em todas as oportunidades, à 
publicidade e motivação nas decisões, ressalvadas as exceções legais, de 
ser julgado perante o juízo competente, ao duplo grau de jurisdição, à 
revisão criminal e à imutabilidade das decisões favoráveis transitadas em 
julgado. 

 

Avena (2015) extrai diversos direitos do princípio do devido processo legal, 

como a citação do acusado, o julgamento célere, o contraditório, à igualdade, à 

assistência judiciária gratuita, à produção probatória, o duplo grau de jurisdição, 

além da revisão criminal. 

Salienta-se que o devido processo legal subdivide-se em substancial e 

processual. De acordo com Badaró (2015, p. 78), "O devido processo legal 

substantivo assegura que as leis sejam razoáveis", ao passo que "O princípio do 

processo legal, em seu aspecto processual, é um princípio síntese, que engloba os 

demais princípios e garantias processuais assegurados constitucionalmente". 

 

3.3.2 Princípio da ampla defesa 

 

Importante salientar que o princípio do contraditório e da ampla defesa não 

se confunde vez que o primeiro alberga o direito de ambas as partes se defenderem 

no processo, ao passo que a ampla defesa possui destinatário certo, qual seja, o 

acusado, conforme Távora e Alencar (2016). 

Nesse passo, Avena (2015, p. 38) esclarece que "Consagrada no art. 5º, LV, 

da Constituição Federal, a ampla defesa traduz o dever que assiste ao Estado de 
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facultar ao acusado toda a defesa possível quanto à imputação que lhe foi 

realizada". 

Está intimamente ligado ao princípio do contraditório, perfazendo um 

elemento de suma importância para a defesa do acusado, sendo necessário, para 

tanto, que o polo passivo seja informado de todos os atos procedimentais constantes 

no processado, consoante Lima (2016). 

Sobre o tema, Capez (2012, p. 65/66) explica que: 

 

Implica o dever de o Estado proporcionar a todo acusado a mais completa 
defesa, seja pessoal (autodefesa), seja técnica (efetuada por defensor) (CF, 
art. 5º, LV), e o de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos 
necessitados (CF, art. 5º, LXXIV). Desse princípio também decorre a 
obrigatoriedade de se observar a ordem natural do processo, de modo que 
a defesa se manifeste sempre em último lugar. Assim, qualquer que seja a 
situação que dê ensejo a que, no processo penal, o Ministério Público se 
manifeste depois da defesa (salvo, é óbvio, nas hipóteses de contrarrazões 
de recurso, de sustentação oral ou de manifestação dos procuradores de 
justiça, em segunda instância), obriga, sempre, seja aberta vista dos autos à 
defensoria do acusado, para que possa exercer seu direito de defesa na 
amplitude que a lei consagra. 

 

Diante disso, nota-se que o princípio da ampla defesa é um mecanismo 

essencial, no qual o acusado irá se valer para carrear aos autos elementos que 

comprovem a veracidade dos fatos por ele articulados. 

 

3.3.3 Princípio do contraditório 

 

Nesse contexto, pondera-se que o princípio do contraditório está insculpido 

no artigo 5.º, LV, da Constituição Federal, prevendo que "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". 

Sendo assim, Távora e Alencar (2016, p. 50) expõem que: 

 

Traduzido o binômio ciência e participação, e de respaldo constitucional (art. 
5º, inc. LV, da CF/88), impõe que às partes deve ser dada a possibilidade 
de influir no convencimento do magistrado, oportunizando-se a participação 
e manifestação sobre os atos que constituem a evolução processual.  

 

De acordo com Lima (2016), existem diversos elementos intrinsecamente 

ligados ao contraditório, como, por exemplo, o direito à informação, bem como o 

direito de participação. Aduz, assim, que a informação é necessária para que as 
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partes possam exercer o contraditório, de modo que os atos nos quais se mostrarem 

desfavoráveis possam ser controvertidos pelos envolvidos. 

É um princípio tão grandioso que encontra respaldo, inclusive, no artigo 8.º, 

da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos: 

 

Artigo 8. Garantias judiciais 
1. Toda pessoa tem direito a 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 para que se determinem seus 
direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza. 

 

Sem dúvidas, perfaz um dos pilares do sistema acusatório, garantindo-se às 

partes o direito de serem cientificadas dos atos procedimentais e, por consequência, 

manifestarem-se a respeito tema. É, portanto, um meio amplo de exercitar a defesa, 

visto que respinga em ambos os polos, segundo Avena (2015). 

Em que pese o princípio do contraditório estar atrelado aos aspectos fáticos 

do processo, que, nestes casos, incluem-se as questões argumentativas e 

probatórias, não há dúvidas de que o mesmo também incide na órbita do direito, 

consoante Badaró (2015). 

De acordo com Rangel (2015, p. 37), "A instrução contraditória é inerente ao 

próprio direito de defesa, pois não se concebe um processo legal, buscando a 

verdade processual dos fatos, sem que se dê ao acusado a oportunidade de 

desdizer as afirmações [...]". 

Portanto, conforme aduz Capez (2012), o princípio do contraditório diz 

respeito ao fato das partes praticarem todos os atos que sejam imprescindíveis para 

o convencimento do magistrado, produzindo as provas que acharem necessárias, 

bem como serem cientificadas dos fatos processuais, de modo que possam sobre 

ele se manifestar. 

Faz-se necessário, induvidosamente, que o magistrado ouça ambas as 

partes, vez que a carência de tal oportunidade ensejará a parcialidade do mesmo, 

posto que foi conhecedor de apenas metade dos fatos antes de proferir a sentença, 

conforme Lopes Júnior (2016).  
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3.4 CONCEITO DE INQUÉRITO POLICIAL 

 

Em apertada síntese, o inquérito policial pode ser definido como sendo um 

conjunto de diligências, as quais serão realizadas pela polícia judiciária, autoridade 

competente para tanto, de modo que seja possível apurar a prática da infração 

penal, assim como a sua autoria, conforme delimita Capez (2012). 

Na concepção de Rangel (2015, p. 85): 

 

Inquérito policial, assim, é um conjunto de atos praticados pela função 
executiva do Estado com o escopo de apurar a autoria e materialidade (nos 
crimes que deixam vestígios - delicta facti pemanentis) de uma infração 
penal, dando ao Ministério Público elementos necessários que viabilizem o 
exercício da ação penal. 
[...] 
O inquérito policial, em verdade, tem uma função garantidora. A 
investigação tem o nítido caráter de evitar a instauração de uma persecução 
penal fundada por parte do Ministério Público diante do fundamento do 
processo penal, que é a instrumentalidade e o garantismo penal. 

 

Por sua vez, Badaró (2015, p. 114) explica que: 

 

O inquérito policial é um procedimento administrativo realizado pela Polícia 
Judiciária, consistente em atos de investigação visando a apurar a 
ocorrência de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da 
ação penal possa exercê-la, bem como requerer medidas cautelares. 

 

No entendimento de Gurgel (2013), perfaz o inquérito policial um apanhado 

de diligências, as quais serão realizadas pela Polícia Judiciária, que, basicamente, 

diz respeito a um órgão da Administração Pública, atuando como auxiliar da Justiça, 

cujos procedimentos servirão para viabilizar a propositura da ação penal. 

É um procedimento cujo caráter é instrumental, com a finalidade de 

esclarecer de maneira prévia os fatos considerados delituosos, antes que reste 

ajuizada a competente ação penal, conforme delimitam Távora e Alencar (2016). 

Perfaz, assim, um ato administrativo, que será presidido pelo delegado de polícia. 

Nesse passo, levando-se em consideração que o inquérito policial é um 

procedimento cuja natureza é instrumental, podem-se extrair duas funções que lhes 

são inerentes, quais sejam: preservadora, na medida em que o inquérito policial 

elide a propositura de uma ação penal nos casos em que não existir motivos 

suficientes para tanto e, por outro lado, é preparatória, pois fornecerá elementos 
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suficientes para que o interessado possa ingressar em juízo, conforme Lima (2016, 

p. 166): 

 

De seu caráter instrumental sobressai sua dupla função: a) preservadora: a 
existência prévia de um inquérito policial inibe a instauração de um 
processo penal infundado, temerário, resguardando a liberdade do inocente 
e evitando custos desnecessários para o Estado; b) preparatória: fornece 
elementos de informação para que o titular da ação penal ingresse em juízo, 
além de acautelar meios de prova que poderiam desaparecer com o 
decurso do tempo. 

 

Lopes Júnior (2016, p. 98) salienta que "Trata-se de um modelo de 

investigação preliminar policial, de modo que a polícia judiciária leva a cabo o 

inquérito policial com autonomia e controle". 

 

3.5 CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL 

 

Segundo expõe Badaró (2015, p. 116), "O inquérito policial é um 

procedimento administrativo, de natureza inquisitória, escrito e sigiloso". 

Indubitavelmente, perfaz um procedimento, vez que o legislador elencou uma 

sequência de atos, estabelecendo a forma como será feito, as diligências, bem como 

o prazo para a sua conclusão. 

Importante salientar que o inquérito policial não perfaz uma modalidade de 

processo judicial, tampouco processo administrativo, possuindo, portanto, natureza 

administrativa, na medida em que não impõe qualquer sanção para o indiciado, 

conforme Lima (2016). 

Traz em seu âmago a formalidade, conforme esclarece Rangel (2015, p. 

103): 

 

O Código de Processo Penal exige, como formalidade, que as peças de 
inquérito sejam reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, 
assinadas pela autoridade. Esta é uma providência que visa a exigir de uma 
certa forma que as autoridades policiais acompanhem todas as 
investigações desenvolvidas pelos seus agentes e documentadas nos 
autos, evitando, por exemplo, a prática comum e ilegal de escrivães de 
polícia lavrarem o flagrante e depois o delegado assinar. 

 

Diante disso, ante a imprescindibilidade do inquérito policial ser escrito, 

todos os atos que tenham sido produzidos verbalmente devem ser reduzidos a 

termo, de acordo com o exposto por Távora e Alencar (2016). 
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Assim sendo, dispõe o artigo 9.º, do Código de Processo Penal, que "Todas 

as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou 

datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade". 

Outra característica do inquérito policial é o sigilo, vez que deverá 

resguardar a garantia acerca da intimidade do investigado, em prol ao princípio da 

presunção da inocência, conforme Capez (2012). 

Nesse sentido, Avena (2015, p. 159) explica que: 

 

[...] ao contrário do que ocorre em relação ao processo criminal, que se rege 
pelo princípio da publicidade (salvo exceções legais), no inquérito policial 
pode ser resguardado sigilo durante a sua realização. Esta possibilidade 
inerente ao inquérito decorre, principalmente, do fato de que o êxito das 
investigações policiais prende-se, em muito, ao elemento surpresa nas 
diligências realizadas e ao fato de que as provas colhidas no inquérito são 
produzidas no estrépito dos acontecimentos, vale dizer, quando ainda não 
houve a possibilidade de o investigado maquiar os fatos, como muitas vezes 
ocorre na fase judicial. 

 

O artigo 20, do Código de Processo Penal, estabelece que "A autoridade 

assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 

interesse da sociedade. 

Ademais, levando-se em consideração que a fase pré-processual não é 

dotada de um rigorismo excessivo, Távora e Alencar (2016) mencionam que o 

inquérito policial é discricionário, razão pela qual o delegado de polícia irá conduzir 

as investigações, da forma que julgar mais conveniente. 

Não se deve olvidar que o inquérito policial é indisponível, na medida em 

que a autoridade competente não poderá proceder ao arquivamento dos autos. 

Obviamente, o Delegado de Polícia não está obrigado a instaurá-lo, mas, todavia, 

restando iniciado, não poderá arquivá-lo caso o julgue inconveniente, consoante 

Lima (2016). 

Por outro lado, é dispensável, vez que de acordo com Reis e Gonçalves 

(2012, p. 52), "A existência do inquérito policial não é obrigatória e nem necessária 

para o desencadeamento da ação penal".  

É, ainda, unidirecional, eis que possui apenas uma finalidade, qual seja, 

apurar os fatos que sejam objetos investigativo. Salienta-se que a autoridade policial 

não poderá atribuir qualquer juízo de valor ao que foi apurado, na medida em que 

procederá apenas de maneira investigatória, de acordo com Rangel (2015). 
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No que tange a oficialidade, esclarece-se que de acordo com Capez (2012, 

p. 118), a mesma diz respeito ao fato de que as atividades "[...] das autoridades 

policiais independe de qualquer espécie de provocação, sendo a instauração do 

inquérito obrigatória diante da notícia de uma infração penal [...], ressalvados os 

casos de ação penal pública condicionada e de ação pena privada [...]". 

 

3.6 ATOS PROCEDIMENTAIS 

 

Primeiramente, antes de se proceder a análise dos principais atos 

procedimentais que envolvem o inquérito policial, é importante pontuar a natureza 

jurídica do referido instituto, que, na concepção de Rangel (2015, p. 88), "[...] é de 

um procedimento de índole meramente administrativa, de caráter informativo, 

preparatório da ação penal".  

Portanto, denota-se que a finalidade precípua do inquérito policial é proceder 

à apuração da existência da infração penal, além de sua autoria, de modo que seja 

possível fornecer elementos mínimos para que o Ministério Público, ou, o 

querelante, possa ajuizar a competente ação penal, de acordo com Badaró (2015). 

Sendo assim, conforme leciona Lopes Júnior (2016), o inquérito policial será 

instaurado mediante iniciativa da polícia judiciária. Entretanto, é importante 

esclarecer que não perfaz uma competência absoluta, eis que outras autoridades 

poderão se manifestar, desde que dotadas de competência para implementar atos 

investigativos.  

Assim, o artigo 4.º, do Código de Processo Penal, dispõe que: 

 

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no 
território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das 
infrações penais e da sua autoria. 
Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de 
autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. 

 

Ressalta-se que a sede da circunscrição policial é intitulada como delegacia, 

ao passo que a circunscrição judicial é denominada como foro. Frise-se que nas 

circunscrições policiais é necessário que haja uma autoridade policial, a qual se 

encarregará de atuar nas investigações, de acordo com Gurgel (2013). 

No que tange os crimes de ação pública, restará iniciado o inquérito policial, 

conforme delimita o artigo 5.º, do Código de Processo Penal: 
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Art. 5
o
 Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 

I - de ofício; 
II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou 
a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. 
§ 1

o
 O requerimento a que se refere o n

o
 II conterá sempre que possível: 

a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; 
b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões 
de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos 
de impossibilidade de o fazer; 
c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e 
residência. 
§ 2

o
 Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito 

caberá recurso para o chefe de Polícia. 
§ 3

o
 Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de 

infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por 
escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência 
das informações, mandará instaurar inquérito. 
§ 4

o
 O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de 

representação, não poderá sem ela ser iniciado. 
§ 5

o
 Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá 

proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-
la. 

 

De acordo com Capez (2012), o inquérito policial será iniciado de ofício nos 

casos em que a autoridade competente possuir conhecimento imediato e direto do 

fato, como ocorre, por exemplo, nos casos em que for feita uma notícia anônima ou 

por meio de escrito, podendo ser feito por qualquer pessoa. 

No que tange a requisição da autoridade judiciária ou do parquet, Lopes 

Júnior (2016, p. 106), explica que quando as aludidas autoridades se tornarem 

conhecedoras da "[...] prática de um delito de ação penal de iniciativa pública ou se 

depreende dos autos de um processo em andamento a existência de indícios da 

prática de uma infração penal de natureza pública, a autoridade deverá diligenciar a 

sua apuração".  

Insurge-se que uma vez vislumbrada a hipótese de ação penal pública 

incondicionada, qualquer pessoa poderá requerer a abertura do inquérito policial. 

Nestes casos, conforme esclarece Gurgel (2013), a Polícia Judiciária poderá efetivar 

uma investigação preliminar, com vistas a averiguar se há motivos suficientes para a 

instauração do aludido procedimento. 

Já o parágrafo 4.º dispõe que "[...] o inquérito policial, nos crimes de ação 

penal pública condicionada à representação, não poderá sem ela ser iniciado", 

segundo Avena (2015, p. 164). Tem-se que por intermédio da representação a 

vítima ou representante legal autoriza o Poder Público a tomar as providências que 

se mostrem imprescindíveis para a apuração do crime. 
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Além do mais, nos casos de ação privada, faz-se necessário que seja 

formulado requerimento à autoridade policial, pela vítima ou seu representante legal, 

solicitando a competente instauração, conforme Badaró (2015).  

Capez (2012) menciona que o inquérito policial possui algumas peças 

inaugurais, como a portaria, nos casos em que for instaurado de ofício; o auto de 

prisão em flagrante; o requerimento do ofendido, nos casos de ação penal privada, 

ou, ainda, nas hipóteses em que se vislumbrar ação penal pública incondicionada; 

requisição do parquet, nas situações em que subsistir representação; e, por fim, nos 

casos de ação penal pública condicionada, haverá a representação do ofendido, ou 

requisição do Ministro da Justiça. 

Insta salientar que o artigo 6.º, do Código de Processo Penal, dispõe acerca 

das diligências realizadas pela autoridade competente. Contudo, em que pese o rol 

previsto, a ordem dos procedimentos se mostra irrelevante, vez que os elementos 

probatórios devem ser colhidos na medida das possibilidades, conforme Badaró 

(2015). 

Dentre os diversos atos procedimentais previstos no artigo 6.º, do Código de 

Processo Penal, tem-se a colheita das provas, a oitiva do ofendido, assim como do 

indiciado e a realização do copo de delito, de modo exemplificativo. 

 

Art. 6
o
 Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 

autoridade policial deverá: 
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e 
conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;  
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados 
pelos peritos criminais;  
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e 
suas circunstâncias; 
IV - ouvir o ofendido; 
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no 
Capítulo III do Título Vll, deste Livro, devendo o respectivo termo ser 
assinado por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura; 
VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a 
quaisquer outras perícias; 
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se 
possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes; 
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, 
familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo 
antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que 
contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. 
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se 
possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável 
pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.  
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Frise-se que o rol de diligências acima mencionadas é meramente 

exemplificativo e, sendo assim, a autoridade policial poderá realizar outros que 

entenda conveniente, conforme explana Gurgel (2013). 

O artigo 7.º prevê que "Para verificar a possibilidade de haver a infração sido 

praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução 

simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública". 

Nesse contexto, enfatiza-se que em alguns casos específicos se mostra 

plausível que haja a reconstituição do crime. Contudo, tal não poderá ocorrer nos 

casos em que haver contrariedade à moral e/ou à ordem pública, como, por 

exemplo, os casos de estupro, consoante esclarece Nucci (2014). 

Noutro ponto, insurge-se que: 

 

Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver 
sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, 
nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no 
prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

 

Muito embora o Código de Processo Penal estabeleça o prazo de dez dias 

para o indiciado preso, Rangel (2015) explica que o referido lapso temporal muitas 

vezes é exíguo para concluir as diligências que são imprescindíveis para a 

elucidação do caso concreto, sendo, portanto, necessária a implementação de um 

prazo maior. 

Assim sendo, resumidamente, tem-se que o prazo para a conclusão do 

inquérito policial será de dez dias, quando o indiciado estiver preso, e, trinta dias, 

quando solto. Lopes Júnior (2016, p. 104) dispõe a respeito do tema: 

 

Assim, como regra geral, o inquérito policial deve ser concluído no prazo de 
10 dias - indiciado preso, ou 30 dias no caso de não existir prisão cautelar 
(art. 10 do CPP). Esse prazo de 10 dias será computado a partir do 
momento do ingresso em prisão, pois o que se pretende limitar é que a 
prisão se prolongue além dos 10 dias. 

 

Oportunamente, menciona-se que a contagem de prazo para o indiciado 

solto excluirá o dia inicial, albergando o dia de vencimento. Por outro lado, quando o 

acusado estiver preso, será contado o dia em que o mesmo for recolhido à prisão, 

pouco importando o horário de sua efetivação, excluindo o dia final, consoante 

Távora e Alencar (2016). 
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No que tange a concretização do inquérito policial, insurge-se que a mesma 

se dará mediante a confecção do relatório. Badaró (2015) explica que no aludido 

instrumento não deverá constar qualquer juízo de valor, vez que deverá se limitar 

apenas em descrever os fatos. Entretanto, poderá a autoridade sugerir uma 

classificação legal acerca dos fatos, assim como se manifestar acerca da viabilidade 

de se decretar a prisão preventiva, ou medidas cautelares. 

Nesse contexto, o autor Avena (2015, p. 202) dispõe acerca de eventuais 

vícios que possam conter o relatório, mencionando, desde logo, que o mesmo não 

tem o condão de tornar nulo o inquérito: 

 

A ausência ou deficiência do relatório vicia o inquérito policial? Em hipótese 
alguma, até porque é desapropriado falar-se em nulidade de inquérito. 
Eventuais vícios podem reduzir o já reduzido valor probante do inquérito, 
mas não o tomarão nulo. De qualquer sorte, embora não possam o juiz e o 
promotor exigir do delegado a realização de relatório, quando este não se 
fizer presente no inquérito, poderão tais autoridades comunicar a omissão à 
Corregedoria-Geral da Polícia Civil com vistas à adoção das medidas 
disciplinares e administrativas cabíveis.  

 

Consoante dispõe Lopes Júnior (2016, p. 124), "Recebendo o IP, o promotor 

poderá: oferecer a denúncia; pedir o arquivamento; solicitar diligências ou realizar 

diligências". Pontua-se que não é imprescindível que a autoridade competente insira 

a tipificação do delito no inquérito policial e, caso o faça, tal não vinculará o 

Ministério Público. 

Assim, nota-se claramente que caberá ao magistrado proceder ao 

arquivamento do inquérito policial. Embora o requerimento possa ser feito pelo 

parquet, o juiz não estará adstrito ao pedido e, sendo assim, encaminhará os autos 

ao procurador-geral de justiça, que se encarregará de prolatar a decisão final, quais 

sejam: ofertar a denúncia; designar outro membro do Ministério Público, com o 

intuito de oferecer a denúncia; ou, pleitear seu arquivamento.   

Nesse contexto, não há dúvidas de que "A autoridade policial não poderá 

mandar arquivar autos de inquérito", conforme dispõe o artigo 17, do Código de 

Processo Penal. 

Contudo, importante salientar que ante o surgimento de novas provas, 

plenamente possível o desarquivamento do inquérito policial, o qual será requerido 

pela autoridade policial, mediante representação ao Ministério Público, de acordo 

com Lima (2016). 
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O artigo 18, do Código de Processo Penal, corrobora a ideia acima 

transcrita, dispondo que "Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela 

autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá 

proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia". 

Finalmente, ressalta-se que conforme entendimento de Rangel (2015), o 

inquérito policial não é imprescindível para propor-se à ação principal, sendo o seu 

valor apenas informativo, não emitindo, portanto, qualquer valor acerca da conduta 

do autor do fato. 

No que tange a necessidade de instaurar o inquérito policial, Avena (2015, p. 

153) dispõe acerca de sua desnecessidade, vez que "Na medida que seu conteúdo 

é meramente informativo, se já dispuserem o Ministério Público (na ação penal 

pública) ou o ofendido (na ação penal privada) dos elementos necessários ao 

oferecimento da denúncia ou queixa-crime [...]", não há motivos para que o mesmo 

não seja dispensado. 

Em contrapartida, Capez (2012, p. 120) aduz que embora relativo, o 

inquérito policial possui valor probatório: 

 

No entanto, tem valor probatório, embora relativo, haja vista que os 
elementos de informação não são colhidos sob a égide do contraditório e da 
ampla defesa, nem tampouco na presença do juiz de direito. Assim, a 
confissão extrajudicial, por exemplo, terá validade como elemento de 
convicção do juiz apenas se confirmada por outros elementos colhidos 
durante a instrução processual. 

 

No mesmo sentido dispõem Távora e Alencar (2016), esclarecendo que o 

valor probatório atinente ao inquérito policial é relativo, visto que as informações 

devem ser corroboradas por outros meios de prova que irão advir apenas no 

decorrer da instrução processual. 
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4 O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL 

 

4.1 O ADVOGADO COMO FIGURA INDISPENSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO DA 

JUSTIÇA - PARTICIPAÇÃO NO INQUÉRITO POLICIAL 

 

Insta salientar que o advogado, devidamente inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil, perfaz uma figura indispensável à administração da justiça, 

cujo escopo é garantir a efetivação dos direitos do litigante, conforme aduz Moraes 

(2014). 

Nesse diapasão, dispõe o artigo 133, da Constituição Federal, que "O 

advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos 

e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei". 

Nesse enfoque, Rangel (2015, p. 38) dispõe acerca da imprescindibilidade 

do advogado para que o acusado exerça o contraditório de maneira ampla, 

garantindo-se o equilíbrio da relação processualista: 

 

A nomeação de um defensor técnico ao réu visa exatamente garantir o 
equilíbrio na relação jurídico-processual, onde as partes (autor e réu) ficam 
no mesmo pé de igualdade, mantendo uma perfeita harmonia entre os bens 
jurídicos que irão se justapor (e não contrapor): direito do Estado de punir e 
proteção dos direitos e garantias do acusado. 

 

Portanto, conforme aduz Lima (2016), em que pese o princípio do 

contraditório e da ampla defesa não se mostrarem aplicáveis no decorrer do 

inquérito policial, faz-se necessário que os direitos fundamentais do indiciado restem 

preservados e, entre eles, inclui-se o de ser assistido por um advogado. 

Não há dúvidas de que o desenvolvimento do inquérito policial prescinde da 

atuação do advogado, mas, todavia, deve-se ter em mente que o patrono possui o 

direito de participar dos atos procedimentais, em prol ao princípio da ampla defesa. 

Consoante aduz Castro e Costa (2016, p. 1), faz-se necessário "[...] que a legislação 

dê garantias ao advogado para que ele possa acompanhar o seu cliente na oitiva 

(independentemente de já o ser considerado suspeito), sob pena de ele acabar 

produzindo, inadvertidamente, elementos em seu desfavor". 

Inclusive nesse contexto, a Lei 8.906, de 1994, passou a estabelecer, 

notadamente em seu artigo 7.º, XXI, que: 
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Art. 7º São direitos do advogado: 
[...] 
XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, 
sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento 
e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios 
dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, 
no curso da respectiva apuração:  
a) apresentar razões e quesitos;  
[...] 

 

Insta dizer, novamente, que a Lei em vigor não trouxe à baila a 

obrigatoriedade do patrono atuar no inquérito policial, mas sim garantiu que o 

mesmo possa participar de maneira ampla, seja na fase investigativa, seja na fase 

processual, segundo Trevisol (2016). 

Sendo assim, consoante delimita Almeida (2016, p. 1), o referido dispositivo 

"[...] ampliou a atuação do advogado com relação à defesa dos interesses de seu 

cliente, na condição de investigado, assegurando ao procurador a possibilidade de 

exame de autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza [...]". Diante 

disso, percebe-se claramente que pouco importa o órgão no qual esteja sendo 

realizadas as investigações, eis que o advogado terá acesso às documentações que 

estejam intrinsecamente ligadas aos direitos de seus clientes. 

Nesse prisma, levando-se em consideração a grandiosidade da atuação do 

advogado, não se mostra possível que seja negado acesso aos autos de inquérito 

policial, ainda que se trate de um procedimento sigiloso. Sendo assim, Távora e 

Alencar (2016, p. 143) mencionam que além de ter vistas dos autos, deve-se 

garantir o direito do advogado de extrair cópias, bem como fazer apontamentos. 

 

Primeira premissa que deve ficar bem vincada é a de que o sigilo de autos 
de inquérito policial, investigação criminal ou processo não deve ter como 
destinatário o advogado. O que está documentado nesses autos é 
plenamente acessível pelo advogado que age, legalmente, em favor dos 
interesses do imputado. 

 

Nesse contexto, "Destacamos que não existe sigilo para o advogado no 

inquérito policial e não lhe pode ser negado o acesso às suas peças nem ser 

negado o direito à extração de cópias ou fazer apontamentos", conforme esclarece 

Lopes Júnior (2016, p. 146). 

Ademais, levando-se em consideração a grandiosidade da atuação do 

advogado, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 14, dispondo 

que "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 
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elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado 

por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do 

direito de defesa". 

Assim sendo, de acordo com o entendimento sumular acima transcrito, não 

há dúvidas de que o defensor possui acesso amplo as peças atinentes ao inquérito 

policial, sendo, inclusive, uma medida que se mostra imprescindível para que o 

acusado exerça o direito de defesa de maneira plena, conforme Trevisol (2016). 

Távora e Alencar (2016) esclarecem que a Súmula acima mencionada 

entrou em vigor com o objetivo de afastar arbitrariedade quanto ao sigilo e, sendo 

assim, havendo documentação já inserida nos autos de inquérito policial, não 

subsiste qualquer razão para que o patrono não possa analisá-la. 

 

4.2 O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL E SEUS 

BENEFÍCIOS 

 

Insta salientar que a viabilidade do instituto do inquérito policial no contexto 

prático é muito discutida, vez que, conforme Neto (2009), muitos entendem que o 

aludido fenômeno é desnecessário, na medida em que todas as provas ali colhidas 

devem ser corroboradas no decorrer da execução penal, ao passo que outros se 

manifestam de maneira favorável, visto que o inquérito policial tem o condão de 

nortear as decisões criminais.  

Nesse passo, indaga-se porque não aplicar o princípio do contraditório no 

decorrer do inquérito policial, visto que além do acusado exercer seu direito de 

defesa, traria benefícios ao Poder Judiciário, notadamente a celeridade, pois o 

magistrado poderia utilizá-lo como supedâneo, sem que subsistisse a necessidade 

de se proceder à repetição das provas.  

É importante ressaltar, desde logo, que existe um vasto entendimento no 

qual o princípio do contraditório não resta aplicado ao inquérito policial, não obstante 

seja benéfico, conforme será demonstrado abaixo. De acordo com Tourinho Filho 

(2007, p. 210), "A autoridade policial não acusa: Investiga. E a investigação 

contraditória é um não senso. Se é assim, parece-nos não ter sentido estender o 

instituto do contraditório ao inquérito, em que não há acusação". 
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Segundo Rangel (2015, p. 88), levando-se em consideração que se trata de 

um procedimento que visa apenas à apuração acerca da prática de um fato, 

prescinde o inquérito policial do exercício do contraditório. 

 

Desta forma, o operador do direito percebe, nitidamente, que, tratando-se 
de um procedimento (e não processo) administrativo com o escopo de 
apurar a prática de um fato, em tese, dito como infração penal, não há que 
se falar ou aplicar o princípio do contraditório, pois o indiciado não está 
sendo acusado de nada, mas sendo objeto de investigação com todos os 
direitos previstos na Constituição. 

 

Posicionando-se de maneira similar, Capez (2012) aduz que o inquérito 

policial perfaz um sistema inquisitivo, não havendo, portanto, a figura do princípio do 

contraditório, vez que não perfaz um procedimento que visa acusar o indivíduo e, 

sendo assim, sem acusação, não há o que se falar em defesa. 

No mesmo sentido aduz Moraes (2014, p. 401), dispondo que "O 

contraditório nos procedimentos penais não se aplica aos inquéritos policiais, pois a 

fase investigatória é preparatória da acusação, inexistindo, ainda, acusado, 

constituindo, pois, mero procedimento administrativo [...]". É, portanto, dotado de 

caráter investigativo e, sendo assim, perfaz uma mera peça informativa, com vistas a 

embasar a atuação daquele que possui legitimidade para propor a ação penal. 

Assim sendo, em que pese a Carta Republicana ter assegurado o 

contraditório, o inquérito policial possui natureza prévia e, diante disso, não alberga 

o princípio do contraditório. Isso porque, "O seu desenvolvimento sob a égide da 

publicidade e do contraditório pleno tornaria a investigação similar ao processo 

penal, sem que fosse conduzida por magistrado", de acordo com Távora e Alencar 

(2016, p. 141). 

Segundo Lima (2016), tratando-se o inquérito policial de um mero 

procedimento de cunho administrativo e, ainda, não impondo qualquer sanção ao 

indiciado, carece da necessidade de se observar o contraditório e a ampla defesa. 

Em contrapartida, Lopes Júnior (2016), a afirmação na qual o princípio do 

contraditório não se aplica no inquérito policial é errônea, na medida em que o 

indiciado poderá exercer seu direito de defesa no decorrer do inquérito policial, além 

de postular diligências, proceder à juntada de documentos e, ainda, utilizar o habeas 

corpus, bem como o mandado de segurança. Ainda, tem-se a possibilidade do 

indiciado acessar os autos.  
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Conforme explana Neto (2009, p. 179), o princípio do contraditório há "[...] de 

ser admitido na investigação criminal, pois esse procedimento é um procedimento 

administrativo, composto por um conflito de interesses, que expressa à existência de 

litigantes, que proporciona uma carga processual [...]" e, sendo assim, deve-se 

garantir todos os direitos que são inerentes aos litigantes. 

Ademais, segundo Lopes Júnior (2009, p. 103), faz-se necessária a 

observância do princípio do contraditório durante o inquérito policial, levando-se em 

consideração que: 

 

A prova que é colhida na fase do inquérito e trazida integralmente para 
dentro do processo acaba mascarando a decisão final do julgador, tendo em 
vista que a eleição de culpa ou inocência é o ponto nevrálgico do ato 
decisório e pode ser feita com base nos elementos do inquérito policial e 
disfarçada com um bom discurso. 

 

No mesmo sentido é o entendimento de Tucci e Tucci (1993, p. 25), 

dispondo acerca da necessidade de observar o princípio do contraditório no decorrer 

da fase investigativa, eis que, indubitavelmente, "[...] se o próprio legislador nacional 

entende ser possível a utilização do vocábulo processo para designar procedimento, 

nele se encarta, à evidência a noção de qualquer procedimento administrativo e, 

consequentemente, a de processo administrativo [...]", que, neste caso, trata-se do 

inquérito policial. 

Francesco (2015, p. 1) esclarece que a implementação do inquérito policial, 

sem que haja a observância do contraditório, diz respeito a uma manifesta 

aberração jurídica, visto que vai de encontro com preceitos constitucionais ora 

vigentes no Estado Democrático de Direito. 

 

[...] o desafio é garantir o que reza a nossa Constituição, e também, pois 
muito importante, acabar com esta coisa macabra que é, em sala de aula, 
adotar a ideia majoritária e passar por cima de quem pensa diferente. 
Chega de educação inquisitiva também! A sala de aula é lugar de 
divergências e não de apenas ensinar o essencial; salvo, claro, se 
estivermos pensando apenas em responder questões de concurso público 
onde imperam as ideias da maioria dona do mercado concurseiro – mas isto 
é assunto para outro dia… 
Inquérito Policial sem ampla defesa e contraditório é aberração jurídica. E 
que Deus nos livre das aberrações do ensino jurídico. Amém!  
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Segundo Castro (2016, p. 1), o contraditório durante a fase do inquérito 

policial entra em cena de maneira mitigada: 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que no inquérito policial, em regra, a 
participação da defesa não se dá de forma contemporânea. Somente após 
a conclusão das diligências policiais e sua juntada nos autos do inquérito 
policial é que o defensor pode ter acesso aos documentos. Trata-se de 
sigilo interno parcial, que impede que o sujeito passivo atrapalhe a produção 
dos elementos probatórios e informativos. Nesse panorama, percebe-se que 
o contraditório incide de maneira mitigada. 

 

Rodrigues (2012) salienta a necessidade de se efetivar a aplicabilidade do 

princípio do contraditório, visto que, além de estar presente na Carta Republicana, é 

um instituto que traz igualdade para os envolvidos, estando intrinsecamente 

vinculado a ideia de processo democrático. 

Contudo, em que pese o princípio do contraditório não nortear os 

procedimentos advindos no inquérito policial, tal traria diversos benefícios não 

apenas ao acusado, mas ao Poder Judiciário, consoante restará abordado abaixo. 

Nesse sentido, Lopes Júnior (2016, p. 103) esclarece que "Uma das maiores 

críticas que se faz ao IP é a repetição na produção da prova. O inquérito policial é 

normativamente secundário, inclusive com limitação quantitativa ou temporal, mas o 

que sucede na prática é que ele se transforma de fato em plenário". Portanto, a 

utilização do contraditório no inquérito policial elidiria a necessidade de se repetir as 

provas já colhidas, que, indubitavelmente, demanda tempo, vez que não é novidade 

que qualquer ato submetido ao crivo do Poder Judiciário se mostra demasiadamente 

moroso para se concretizar. 

Nesse contexto, Neto (2009, p. 175) afirma que a utilização do contraditório 

no inquérito policial fortaleceria as provas ali alavancadas, sem que houvesse a 

necessidade de proceder à sua repetição após a instauração a ação penal. 

 

Um posicionamento que vem adquirindo adeptos defende a 
processualização do inquérito policial, que consiste no afastamento do 
mecanismo inquisitorial do inquérito, admitindo-se assim o contraditório. A 
processualização seria uma saída rumo ao fortalecimento do procedimento 
e ensejaria a não repetição em Juízo, das provas obtidas no processo 
investigatório. 

 

De maneira acertada, Neto (2009, p. 177) ainda pondera a questão da 

celeridade dos atos processuais, bem como a sua desburocratização, além do 



34 
 

descongestionamento do Poder Judiciário, dispondo que "Deve-se valorar o 

inquérito policial com a finalidade de torná-lo mais célere recuperando o seu valor 

processual e jurídico, elevando a qualidade do trabalho investigatório, valorizando o 

próprio Delegado de Polícia e seus agentes". Tem-se, portanto, a valorização de tais 

servidores, que muitas vezes colocam a vida em risco para a colheita das provas, 

assim como despende seu tempo em prol de um procedimento que, em alguns 

casos, acabam se tornando inócuos como embasamento. 

É, ainda, vantajoso para a sociedade, que, além do provimento jurisdicional 

vir à tona de maneira mais ágil, a condenação se torna mais justa, pois as provas 

colhidas na fase do inquérito policial serão consideradas válidas e eficazes na 

fundamentação do magistrado, não se perdendo com o tempo, em razão da 

necessidade de serem repetidas. De acordo com Borges (2010, p. 1): 

 

O fato é que, conseguindo a Polícia Judiciária apresentar ao órgão 
jurisdicional competente um inquérito policial conduzido sob a égide das 
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mesmo que 
relativizados em alguns casos, nas hipóteses argumentas no bojo do 
presente trabalho, haverá benefício não apenas às partes que compõem o 
processo, mas à própria sociedade na busca de uma condenação penal 
justa.  

 

Portanto, são benefícios que decorrem da aplicabilidade do princípio do 

contraditório no inquérito policial, por exemplo, a celeridade processual, a 

desburocratização dos procedimentos, assim como a economia processual, tendo 

em vista que os elementos probatórios não precisarão ser repetidos. 

Nesse diapasão, Ferreira (2014) expõe que, atualmente, grande parte da 

doutrina entende ser inadmissível o princípio do contraditório no decorrer do 

inquérito policial, eis que é uma garantia que entra em cena apenas no decorrer da 

instrução processual. Esclarecem a sua desnecessidade sob o fundamento de que 

não há uma efetiva condenação. Por outro lado, tem-se o entendimento no qual é 

plenamente cabível a instituição do contraditório durante o inquérito policial, tendo 

em vista o fato de a Constituição Federal mencionar a referida garantia em seu 

arcabouço normativo. 
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4.3 ASPECTOS JURISPRUDENCIAIS A RESPEITO DO TEMA 

 

Partindo-se para a análise jurisprudencial, oportuno trazer, inicialmente, o 

contido na decisão proveniente nos Habeas Corpus 51142, que fez alusão sobre a 

ausência de ofensa ao princípio do contraditório, visto que a condenação não se 

embasou nas provas que foram colhidas durante a fase inquisitorial. 

 

EMENTA. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. ART. 12 DA LEI 6.368/76. NULIDADE. PROVAS 
COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 
E DA AMPLA DEFESA. 
Não restou configurada, in casu, a alegada ofensa aos princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porquanto, ao contrário 
do afirmado, a condenação não está baseada apenas em provas colhidas 
na fase inquisitorial, porquanto há depoimentos que foram ratificados em 
juízo com observância do devido processo legal. Ordem denegada. 

 

No Habeas Corpus 14588513, o Tribunal de Justiça do Paraná ponderou 

que o princípio do contraditório não é aplicado durante a fase investigativa. 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE PROCESSO- CRIME. 
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342 , § 1º , DO CÓDIGO PENAL 
). NULIDADE AVENTADA EM DECORRÊNCIA DA NÃO REALIZAÇÃO DE 
OITIVA INFORMAL EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO EM PROCEDIMENTO 
INVESTIGATIVO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO 
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM QUE HOUVESSE JUSTA 
CAUSA. DESCABIMENTO. EXORDIAL QUE PREENCHEU OS 
REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
EXAME PROBATÓRIO QUE NÃO PODE SER REALIZADO POR MEIO DA 
VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. 

 

O Superior Tribunal de Justiça confirma o mesmo entendimento, consoante 

se denota do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 1393: 

 

EMENTA. INQUERITO POLICIAL. PRINCIPIO DO CONTRADITORIO. 
CONSTITUINDO O INQUERITO, INVESTIGAÇÃO PRE-PROCESSUAL, 
PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA, DISPENSAVEL QUANDO POR 
OUTROS MEIOS SE DISPONHA DA PROVA DO CRIME E INDICIOS DA 
AUTORIA, TEM ELE NATUREZA INQUISITIVA, NÃO EXIGINDO A 
OBSERVANCIA DO CONTRADITORIO. DISSO NÃO RESULTA PREJUIZO 
A DEFESA, JA QUE NÃO SE ADMITE CONDENAÇÃO COM BASE EM 
PROVA EXCLUSIVA DO INQUERITO, QUE NÃO TENHA SIDO 
SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITORIO NA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL. RECURSO DE ''HABEAS CORPUS'' A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.  

 

http://www.jusbrasil.com/topicos/11266308/artigo-12-da-lei-n-6368-de-21-de-dezembro-de-2000
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103305/lei-de-drogas-de-1976-lei-6368-76
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Instou enfatizado, ainda, que não há ofensa ao contraditório quando a 

decisão do magistrado, além das provas colhidas durante a fase inquisitorial, juntar-

se com outras que tenham sido colhidas no decorrer da ação penal. Os autos 41113, 

do Superior Tribunal de Justiça, assim dispuseram: 

 

EMENTA. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA 
AMPLA DEFESA. PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. CRIME 
HEDIONDO. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. 
HC DE OFÍCIO. EXTENSÃO DA EFICÁCIA AO CO-RÉU. Não configura 
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa 
juízo condenatório assentado na palavra da vítima, colhida na fase 
inquisitorial, se corroborado por outras provas apresentadas no curso da 
ação penal. A vedação à execução progressiva da pena, nos moldes em 
que dispõe a Lei 8.072/90, é discriminatória e, por isso, violadora dos 
princípios constitucionais da legalidade, da individualização, da isonomia e 
da humanidade da pena. O cumprimento individualizado da pena é 
essencial à realização de sua finalidade, não podendo o legislador retirar do 
juiz essa tarefa, deixando um certo grupo de condenados à margem da 
progressão, sem ferir de morte, dentre outros, o princípio constitucional da 
isonomia. Habeas corpus denegado pelos fundamentos apresentados, e, de 
ofício, determinar o início do cumprimento da pena no regime inicial 
fechado, com extensão dos efeitos ao co-réu CARLOS AUGUSTO COUTO 
MAGALHÃES. 

 

Em outra situação, o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu pela nulidade 

da sentença criminal, que se embasou apenas nas provas que foram colhidas 

durante o inquérito policial. Veja-se os autos 6987119: 

 

EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA AS RELACOES 
DE CONSUMO  PREVISTO NO ARTIGO 7º , INCISO IX , PARÁGRAFO 
ÚNICO , C.C O ARTIGO 12 , INCISO III , DA LEI Nº 8.137 /90 E COM OS 
ARTIGOS 18 , § 6º , INCISO I E II , E 31 , AMBOS DA LEI Nº 8.078 /90  
PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO  INCABÍVEL 
PENA MÍNIMA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA  
PRETENTIDA ABSOLVIÇÃO  CABIMENTO  CONDENAÇÃO BASEADA 
EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE O 
INQUÉRITO POLICIAL  INEXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL PRODUZIDA 
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO A ENSEJAR O DECRETO 
CONDENATÓRIO  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO  
RECURSO PROVIDO. 1. Para haver a condenação criminal é necessária a 
existência de provas certas e inequívocas que confirmem a autoria delitiva. 
2. "Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a 
condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial 
não ratificados em juízo" (Informativo-STF nº 366).  

 

O Superior Tribunal de Justiça se posicionou de maneira análoga, conforme 

autos de Habeas Corpus 140094: 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
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EMENTA. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 316 , CAPUT, 
DO CÓDIGO PENAL . PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA 
DE PROVAS IDÔNEAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. EXAME DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. 
ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM 
ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. 
INOCORRÊNCIA. I - O acórdão reprochado evidencia de forma inequívoca 
que o material probatório existente nos autos revelava-se suficiente para 
manter a condenação imposta em primeiro grau ao paciente, notadamente a 
prova testemunhal produzida em juízo, bem como as declarações da vítima. 
II - Assim, no caso em tela, infirmar a condenação do paciente ao 
argumento de insuficiência ou incongruência das provas coligidas 
demandaria, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (Precedentes desta 
Corte e do Pretório Excelso). III - "Ofende a garantia constitucional do 
contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos 
informativos do inquérito policial não ratificados em juízo" (Informativo-STF 
nº 366). Na espécie, entretanto, o édito condenatório encontra-se 
devidamente lastreado em amplo arcabouço probatório devidamente 
submetido ao crivo do contraditório (art. 5º, LV , CF ). Ordem denegada.  

 

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal entendeu a inconveniência da 

sentença penal se fundamentar tão somente no inquérito policial, na medida em que 

o mesmo perfaz apenas peça informativa. Veja-se os autos 67917: 

 

EMENTA. PROVA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO. 
CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO INQUERITO. FALTA 
DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. E COROLARIO INEVITAVEL 
DA GARANTIA DA CONTRADITORIEDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL 
QUE A CONDENAÇÃO NÃO SE PODE FUNDAR EXCLUSIVAMENTE 
NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUERITO POLICIAL, SEQUER 
RATIFICADOS NO CURSO DO PROCESSO, SOBRETUDO, QUANDO AS 
INVESTIGAÇÕES POLICIAIS NÃO LOGRARAM FORNECER NEM A 
PROVA MATERIAL DO CRIME E DA AUTORIA E TUDO SE BASEIA EM 
PROVAS ORAIS, DESMENTIDAS EM JUÍZO.  

 

Oportuno colacionar outro entendimento advindo do Tribunal de Justiça do 

Paraná, no qual prevaleceram as provas que foram obtidas no curso da ação penal 

em detrimento daquelas colhidas durante a fase inquisitorial, vez que foram 

submetidas ao contraditório e a ampla defesa. Denota-se dos autos 8155035 que: 

 

EMENTA. PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FORNECIMENTO DE ARMA 
DE FOGO (ART. 14 LEI 10.826 /2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVA 
PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL NÃO REPETIDA OU 
SUBSTANCIALMENTE ALTERADA NA FASE JUDICIAL. TESTEMUNHAS 
QUE EM JUÍZO MODIFICARAM A VERSÃO DADA DURANTE O 
INQUÉRITO POLICIAL. PREVALÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR 
ESTAREM SUJEITAS AO CONTRADITÓRIO. DECRETO 
CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO NA VERSÃO DA FASE 
INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO 
EFETIVAMENTE FORNECEU ARMA PARA O CORRÉU EFETUAR 
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DISPAROS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO 
DECRETADA. ART. 386, VII, CPP. 

 

Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal também pontuou pela não 

violação do contraditório, visto que a antecipação da prova demandava urgência, 

conforme Habeas Corpus 20150020235582: 

 

EMENTA. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APURAÇÃO 
EM INQUÉRITO POLICIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. 
OITIVA DA OFENDIDA. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. 
PREJUÍZO. NÃO VIOLAÇÃO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA 
OU PREJUÍZO PARA O PACIENTE. 
1. Demonstrada a relevância e urgência, nos termos do art. 156 do CPP, 
sobretudo por se tratar, em tese, de crime sexual praticado contra 
criança/adolescente, pessoa em desenvolvimento (art. 71 do ECA), crime 
notadamente cometido na clandestinidade, é admitida a produção 
antecipada de provas, a fim de se apurar devidamente os fatos e resguardar 
a integridade física e mental da vítima, minimizando os danos causados 
pela repetição de entrevistas nas diversas fases investigativas e 
processuais. Recomendação nº 33/2010 e Resolução nº 105/2010 e 
precedentes. 
2. Não há que se falar em prejuízo ou cerceamento de defesa, haja vista a 
possibilidade de a Defesa Técnica do paciente formular questionamentos à 
ofendida que entenda necessários ao esclarecimento dos fatos, em 
obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
3. Ordem denegada. 

 

Em que pese ter havido pleito acerca do constrangimento ilegal, na medida 

em que o contraditório não foi efetivado durante o inquérito policial, tal não restou 

provido, conforme Habeas Corpus 14588513, do Tribunal de Justiça do Paraná. 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE PROCESSO- CRIME. 
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342 , § 1º , DO CÓDIGO PENAL 
). NULIDADE AVENTADA EM DECORRÊNCIA DA NÃO REALIZAÇÃO DE 
OITIVA INFORMAL EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. 
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM QUE HOUVESSE JUSTA CAUSA. 
DESCABIMENTO.EXORDIAL QUE PREENCHEU OS REQUISITOS DO 
ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL .EXAME PROBATÓRIO 
QUE NÃO PODE SER REALIZADO POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM 
DENEGADA. 

 

Além do mais, tem-se a decisão do Rio Grande do Sul aplicando a Lei 

13.245, de 2016, mencionando que embora haja previsão no Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil acerca da atuação do procurador no decorrer da investigação, 

não restou atribuído a obrigatoriedade do princípio do contraditório pela aludida 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10666954/artigo-156-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10609681/artigo-71-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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legislação. Consta nos autos de Apelação Crime 70070277298 que: 

 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE POR 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DA 
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 
QUALIFICADORAS MANTIDAS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA 
MATERIALIDADE E INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUANTO AO 
DELITO CONEXO. 
1. Inexiste obrigatoriedade da participação de advogado constituído pelo réu 
na fase do inquérito. A Lei nº 13.245/2016 permitiu o amplo acesso do 
defensor do réu ao processo no curso da investigação, sem conferir 
aplicação do contraditório ao inquérito policial. Lei processual que possui 
efeito ex nunc, não atingindo atos processuais findos. Preliminar rejeitada. 
2. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de 
autoria. Nesta primeira fase processual indaga-se da viabilidade acusatória, 
a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de 
admissibilidade. No caso em tela, há indícios de que o réu, mediante 
disparos de arma de fogo, teria matado uma das vítimas e tentado matar a 
outra. Vítima fatal que, antes de falecer, teria informado ao seu genitor 
quem seriam os autores do crime. Multiplicidade de versões que permite a 
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ausência de 
demonstração cabal do álibi alegado. Pronúncia mantida. 
3. Quanto à qualificadora do motivo torpe, deve ser afastada. Os únicos 
indicativos de que o delito estaria relacionado com a disputa por pontos de 
tráfico seriam comentários de... terceiros não identificados. Testemunhas 
que referem que "ouviram dizer" (hearsay) que o delito estaria relacionado 
ao tráfico de drogas, bem como ao fato de a vítima ter ateado fogo em um 
carro de um traficante. Ausência de elementos mínimos de prova a suportar 
a qualificadora. 
4. Com relação à qualificadora do emprego de meio que resultou perigo 
comum, impositiva sua manutenção. Conforme o relato da vítima Paola, no 
culto religioso em que estava, também encontravam-se seus familiares, 
além de outras pessoas que também poderiam ter sido atingidas pelos 
disparos, em tese, efetuados pelo réu. Deste modo, os disparos imputados 
ao réu podem ter exposto a perigo terceiros, devendo ser mantida a 
qualificadora. Decisão por maioria. 
5. No que diz com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da 
vítima, também deve ser mantida. A testemunha Jucemar Galle, em juízo, 
referiu que os atiradores vinham atrás da vítima efetuando os disparos de 
arma de fogo, a indicar que foram desferidos tiros pelas costas, o que pode 
indicar que a vítima tenha sido surpreendida pelo réu, na forma descrita na 
denúncia. Ademais, do mesmo relato, é possível extrair que, mesmo após 
derrubarem a vítima da motocicleta, os atiradores teriam seguido atirando 
na vítima, já indefesa. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

Diante disso, em que pese à aplicabilidade do princípio do contraditório no 

decorrer do inquérito policial se mostrar vantajoso para o curso da ação penal, 

subsiste o entendimento no qual o mesmo não é obrigatório, mas, por outro lado, 

não se deve olvidar que a decisão do magistrado que se embasar apenas nos 

elementos probatórios constantes no inquérito policial, será declarada nula.  

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/296154218/lei-13245-16
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4.4 ANÁLISE LEGISTATIVA 

 

4.4.1 Projeto de Lei 1.811, de 2015 

 

Em apertada síntese, o Projeto de Lei 1.811, de 2015, visa alterar o 

conteúdo inserto no artigo 9.º, do Decreto-lei 3.689, de 1941, inserindo o instituto do 

inquérito policial eletrônico. Segue o inteiro teor: 

 

Art. 9º O inquérito policial observará o sigilo necessário à apuração das 
infrações penais e a forma indispensável à segurança jurídica, à proteção 
dos direitos e da imagem da pessoa submetida à investigação e à validade 
dos elementos de prova produzidos no inquérito.  
§ 1º No inquérito policial eletrônico e demais procedimentos de polícia 
judiciária serão utilizados, sempre que possível, os meios tecnológicos 
disponíveis e não vedados pela lei, de tudo formando um só processado, 
sob o controle do delegado de polícia titular da investigação.  
§ 2º As diligências serão registradas, sempre que possível, em meio 
eletrônico.  
§ 3º As oitivas informais serão tomadas por meio de entrevista, que poderá 
ser registrada em relatório policial, e submetida à apreciação do delegado 
de polícia.  
§ 4º As oitivas relevantes à investigação serão reduzidas a termo e 
assinados por quem as tiver prestado perante o delegado de polícia, sendo 
posteriormente digitalizadas e juntadas ao inquérito policial eletrônico em 
ordem cronológica.  
§ 5º No interrogatório policial é garantida a participação de defensor, 
contratado ou nomeado, o qual subscreverá o termo de interrogatório, que 
será digitalizado e juntado ao inquérito policial eletrônico.  
§ 6º Os laudos periciais e papiloscópicos requisitados pelo delegado de 
polícia serão confeccionados e assinados eletronicamente pelo responsável 
pelo exame e juntados ao inquérito policial eletrônico.  
§ 7º Sem prejuízo do exame de corpo de delito, a materialidade e os 
elementos que indiquem a autoria delitiva poderão ser corroborados por 
outros meios de prova que demonstrem, direta ou indiretamente, os fatos 
que se busca elucidar, utilizando-se para tanto os recursos tecnológicos 
disponíveis.  
§ 8º O auto de prisão em flagrante será confeccionado em meio eletrônico, 
digitalizando-se as peças subscritas pelas testemunhas e demais pessoas 
que tiverem participado do ato, sendo ao final homologado pelo delegado de 
polícia que o presidiu e remetido ao Poder Judiciário, ao Ministério Público 
e, se for o caso, à Defensoria Pública.  
§ 9º Quando, por motivo técnico, for inviável a utilização de recursos 
tecnológicos para realização dos atos do inquérito, estes poderão ser 
praticados seguindo a forma tradicional, digitalizando-se, no caso de oitivas 
ou documentos em geral, os papéis físicos, do que será certificado pelo 
escrivão e homologado eletronicamente pelo delegado de polícia titular da 
investigação.  
§ 10 A tramitação física dos autos do inquérito policial, antes do prazo de 
sua conclusão, será excepcional, limitando-se às hipóteses de apreciação 
de medidas cautelares requeridas diretamente pelo delegado de polícia ou 
pelo Ministério Público à autoridade judiciária, ou quando por esta 
requisitada.  
§ 11 No caso de inquérito policial eletrônico, é garantido o acesso 
permanente do juiz e do membro do Ministério Público que oficiar nos autos, 
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mediante controle; e à defesa do investigado ou indiciado é garantido o 
acesso aos elementos de prova já materializados, desde que não digam 
respeito a diligências sigilosas ou em andamento, incumbindo ao delegado 
de polícia titular da investigação delimitar a amplitude de acesso da defesa.  
§ 12 Aplica-se, no que couber, ao inquérito policial eletrônico, o disposto na 
Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. 

 

Mediante uma análise mais precisa acerca do dispositivo acima colacionado, 

verifica-se que sempre que possível e, desde que a prática do ato não encontre 

vedação legal, os atos atinentes ao inquérito policial serão inseridos em meios 

eletrônicos, neste caso incluindo-se, por exemplo, diligências realizadas, oitivas que 

se mostrarem relevantes, interrogatório policial, laudos periciais, exames de corpo 

de delito e auto de prisão em flagrante. 

Távora e Alencar (2016) pontuam que o inquérito policial eletrônico é um 

grande avanço para todos os envolvidos. Mencionam ainda que questões atreladas 

à efetivação da presença do advogado no inquérito policial, notadamente no 

interrogatório, que será reduzido no meio eletrônico, à efetivação de provas, que, da 

mesma forma, lá serão inseridos, são de grande relevância para a celeridade, sendo 

que os envolvidos, notadamente magistrado e promotor, terão amplo acesso aos 

autos. 

De acordo com o Deputado Federal Laerte Bessa, subsiste, hodiernamente, 

um grande avanço tecnológico e, diante disso, nada mais plausível que a 

persecução criminal acompanhe essa desenvoltura.  

 

4.4.2 Projeto de Lei 366, de 2015 - Alteração dos artigos 14 e 155, do Código de 

Processo Penal 

 

O Projeto de Lei em comento visa assegurar o instituto do contraditório 

durante a fase do inquérito policial, alterando os artigos 14 e 155, ambos do Código 

de Processo Penal. 

 

Art. 1º O art. 14 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, passa a vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º, com a 
seguinte redação:  
§ 1º É direito do defensor, no interesse do investigado ou indiciado, ter 
acesso aos elementos de prova que, já documentados nos autos do 
inquérito policial ou outro procedimento de polícia judiciária, digam respeito 
ao exercício do direito de defesa, excetuados os registros relativos a 
diligências em andamento e medidas cautelares sigilosas, cujo acesso 
possa prejudicar a eficácia das investigações.  
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§ 2º Em caso de indiciamento pelo delegado de polícia, em ato 
fundamentado nos elementos de prova que comprovem a materialidade 
delitiva e indícios de autoria, o indiciado, por meio de seu defensor, terá 
vista dos autos, podendo tomar nota, obter cópia e requerer diligência, 
suspendendo-se o prazo do inquérito, se for o caso, observado o disposto 
no caput  
Art. 2º. O caput do art. 155 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:  
155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida 
em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos de prova colhidos no inquérito, ressalvadas 
as provas cautelares, não repetíveis, antecipadas ou produzidas sob crivo 
do contraditório, com a participação da defesa técnica. (NR)  

 

De acordo com o Senador Roberto Rocha, autor deste Projeto de Lei, a 

instituição do princípio do contraditório durante a fase do inquérito policial é de 

grande relevância, tendo em vista que o acusado poderá se defender de fatos que 

contra ele estão sendo narrados, que, muitas vezes, não possui justa causa para 

tanto, perfazendo meras acusações levianas. 

Segundo Rudnicki e Rossi (2016, p. 6), “Como se vê, trata-se substancial 

alteração relativa ao inquérito policial, que tradicionalmente constitui procedimento 

inquisitivo”. Ainda, aduzem que a referida modificação acarretará em uma verdadeira 

releitura no âmbito processual penal, notadamente nas questões atinentes à 

investigação, ampla defesa e duração razoável do processo. 

Assim, mediante a alteração de tais artigos, é possível instituir garantias 

mínimas para aquele que está sendo acusado, de modo que seja possível exercer 

seu direito de defesa sempre que achar conveniente, exercendo, eficazmente, o 

contraditório. 

 

4.4.3 Lei 13.245, de 2016 

 

A Lei 13.245, de 2016, veio à tona com o objetivo de alterar o artigo 7.º, da 

Lei 8.906, de 1994, também conhecida como Estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil, passando a prever o seguinte: 

 

Art. 1
o
 O art. 7

o
 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Ordem 

dos Advogados do Brasil), passa a vigorar com as seguintes alterações:  
XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir 
investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações 
de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à 
autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou 
digital;  
XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, 

../../../LEIS/L8906.htm
../../../LEIS/L8906.htm
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sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento 
e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios 
dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, 
no curso da respectiva apuração: 
a) apresentar razões e quesitos; 
b) (VETADO). 
§ 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração 
para o exercício dos direitos de que trata o inciso XIV.  
§ 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá 
delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a 
diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando 
houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade 
das diligências.  
§ 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o 
fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que 
houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará 
responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do 
responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar 
o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de 
requerer acesso aos autos ao juiz competente.” (NR). 

 

Nesse passo, Scocuglia, citando Coêlho (2013, p. 1), menciona que “Não há 

espaço, no Estado Democrático de Direito, para a existência de ato estatal 

inquisitorial. Assegurar um contraditório mínimo é essencial para evitar erros, 

injustiças e abusos”. 

Assim, o artigo 7.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, passou 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 7º São direitos do advogado: 
[...] 
XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir 
investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações 
de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à 
autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou 
digital; (Redação dada pela Lei nº 13.245, de 2016) 
[...] 
XI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, 
sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento 
e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios 
dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, 
no curso da respectiva apuração: (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016) 
a) apresentar razões e quesitos; (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016) 
[...] 

§ 10.  Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração 
para o exercício dos direitos de que trata o inciso XIV. (Incluído pela Lei nº 
13.245, de 2016) 
§ 11.  No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá 
delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a 
diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando 
houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade 
das diligências. (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016) 
§ 12.  A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o 
fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que 
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houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará 
responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do 
responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar 
o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de 
requerer acesso aos autos ao juiz competente. (Incluído pela Lei nº 13.245, 
de 2016) 

 

Diante disso, ainda que o advogado não esteja portando procuração, poderá 

atuar em qualquer fase procedimental, incluindo-se, neste caso, o inquérito policial, 

de modo que os direitos do acusado sejam resguardados de maneira efetiva. 

Ademais, verifica-se que a inobservância do aludido direito acarretará a 

responsabilização criminal, bem como funcional do responsável. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Insta salientar que o fenômeno intitulado como inquérito policial diz respeito 

a um conjunto de diligências a serem desenvolvidas pela autoridade judiciária 

competente, cujo desiderato é apurar a prática de um ato delituoso, além da sua 

autoria, de modo que com base em elementos concretos possa ser proposta a ação 

penal cabível. 

No âmbito do Direito Brasileiro, figura na órbita do sistema acusatório, 

levando-se em consideração que o Ministério Público, dentro do âmbito de sua 

atuação, possui a função de promover a competente ação penal, ao passo que o 

magistrado ficará encarregado de decidir com arrimo nos elementos probatórios 

juntados aos autos, desde que, obviamente, motive suas decisões.  

Enfatiza-se que o mesmo possui diversas características que lhes são 

inerentes, como, por exemplo, o mesmo perfazer um procedimento administrativo, 

bem como ser sigiloso e escrito.  

Em que pese ser um procedimento meramente administrativo, aliado ao fato 

de prescindir a participação do advogado, não se deve olvidar que a sua ingerência 

no inquérito policial é de suma importância, visto que, além de ser indispensável à 

administração da justiça, garante o equilíbrio da relação processualista.  

Por intermédio do patrono, os direitos fundamentais do indiciado restam 

preservados de maneira mais efetiva, exercendo de maneira plena o contraditório e 

a ampla defesa, em prol de seu cliente. Nesse diapasão, ainda que se trate de um 

procedimento sigiloso, faz jus o advogado a ter vista dos atos procedimentais, 

podendo extrair as cópias que achar conveniente, bem como fazer apontamentos. 

Inclusive, com o escopo de elidir qualquer controvérsia a respeito da 

matéria, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 14, que, 

basicamente, diz respeito ao acesso amplo aos documentos carreados durante o 

processo investigatório. 

Ademais, tem-se a questão da aplicabilidade do princípio do contraditório no 

âmbito do inquérito policial, que, embora seja unânime o entendimento no qual não 

se mostra necessária a sua ingerência, tem-se que a adoção de tal procedimento 

ensejaria diversos benefícios. 

Tem-se, como exemplo, a efetivação das provas colhidas durante a fase do 

inquérito policial, visto que não se mostraria necessária a sua repetição após a 
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instauração da ação penal. Subsistiria, ainda, uma desburocratização dos atos 

procedimentais e, por consequência, o descongestionamento do Poder Judiciário, 

tornando as decisões mais céleres. A sociedade também ficaria mais satisfeita com 

um pronunciamento jurisdicional mais ágil, que ensejaria segurança jurídica aos 

envolvidos, passando a coletividade a confiar mais nas decisões jurisdicionais.  

Finalmente, pode-se ressaltar que em que pese a Lei 13.245, de 2016, 

garantir o amplo acesso dos advogados durante a fase investigatória, o Poder 

Judiciário vem entendendo que tal regramento jurídico não tem o condão de fazer 

incidir o princípio do contraditório no decorrer do inquérito policial. 

Outros projetos vêm sendo destacado acerca do instituto, como o Projeto de 

Lei 1.811, de 2015, que trata do inquérito policial eletrônico, com o escopo de dar 

mais celeridade ao procedimento, bem como o Projeto de Lei que visa alterar os 

artigos 14 e 155, ambos do Código de Processo Penal, inserindo o contraditório no 

decorrer do inquérito policial. 
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