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RESUMO 

 

 

Palavras-chave: Inquérito Policial. Democracia. Ampla defesa. Contraditório.  

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre os 

posicionamentos doutrinários quanto aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório no inquérito policial, buscando identificar as fases de tal 

procedimento a partir do que pressupõe a constituição federal no contexto 

democrático. Trata-se de um estudo qualitativo, tomando como percurso 

metodológico o exame da legislação que marca a trajetória do inquérito policial, 

envolvendo também pesquisa bibliográfica, doutrinária. Constatou-se que existe 

um grande dissenso sobre o tema, apesar do que pressupõe a legislação 

relacionada ao inquérito policial, quadro este que aponta para a necessidade de 

novos arranjos para adequar a fase preliminar da investigação aos princípios 

constitucionais, garantindo assim a justiça e o respeito aos direitos humanos ao 

cidadão investigado, concluindo pela incidência dos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa desde a fase investigativa da persecução penal, 

em decorrência da Constituição Federal Brasileira de 1988, o que impõe a 

possibilidade de participação de todas as pessoas diretamente atingidas pelo 

provimento estatal como fator legitimador de seu poder. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Keywords: Brazilian police investigation. Democracy. Contradictory. Fully 

defense. 

 

This paper aims to present a reflection on the doctrinal positions regarding the 

principles of fully defense and contradictory in the police investigation, seeking to 

identify the phases of such procedure from the one that presupposes the federal 

constitution in the democratic context. It is a qualitative study, taking as 

methodological course the examination of the legislation that marks the trajectory 

of the police investigation, also involving bibliographical, doctrinal research. It was 

noted that there is great dissent on the subject, despite what the legislation 

related to the police investigation presupposes, which points to the need for new 

arrangements to adapt the preliminary investigation phase to constitutional 

principles, thus ensuring justice and respect for human rights of the citizen 

investigated, concluding on the incidence of the constitutional principles of the 

adversary and the ample defense from the investigative phase of the criminal 

prosecution, as a result of the Brazilian Federal Constitution of 1988, which 

imposes the possibility of participation of all people directly affected by state 

provision as a legitimizing factor of its power. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

 

A nova ordem constitucional, inaugurada com a atual Carta Fundamental 

promulgada em 05 de outubro de 1988, exige uma nova postura dos órgãos e 

agentes estatais, com especial enfoque para a Polícia, cuja disciplina segue, em 

linhas gerais, sob seu Art. 144.  

Esta, a Polícia, sofre verdadeira mutação: de apenas mantenedora da 

ordem estabelecida transmuta-se em primeira garantidora de direitos fundamentais1, 

em especial daqueles relacionados à liberdade – e um seu corolário, o direito à 

dignidade, devendo sua atuação se dar conforme a Constituição. 

Nesses tempos hodiernos, portanto, as instituições policiais deixam de ser 

meramente “mantenedoras da ordem estabelecida”, sendo esse um dos objetivos 

protegidos pelos Órgãos de Segurança Pública, constando do art. 144, caput, da 

Constituição Federal de 1988, consubstanciando-se, de acordo com os 

mandamentos constitucionais, verdadeiras preservadoras dos direitos humanos 

fundamentais (op. cit., Art. 5º). Assim comissionadas, deverão intervir como principais 

garantidoras da justiça e dos direitos humanos. 

Contudo, nas instituições policiais, precisa-se romper com verdadeira 

cultura autoritária, incompatível, portanto, com a sua nova missão constitucional. 

Segundo o caput do Art. 144 da Constituição Federal, a segurança pública, 

tradicionalmente associada à manutenção da “ordem pública”, para além dela, tem 

como objetivo “a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Uma 

leitura sistemática do Art. 1º, inciso III do texto constitucional permite falar em um 

lugar de destaque para a promoção da dignidade da pessoa humana e do dever 

inconteste das Polícias de por ela zelar. 

                                                           
1 Em todo este trabalho, a expressão “direito” está empregada genericamente, podendo abranger uma 
garantia, conquanto tecnicamente haja diferença entre ambas as expressões. Na seara jurídica, direitos são 
bens e vantagens prescritos na norma, disposições meramente declaratórias, ao passo que as garantias são 
instrumentos pelos quais se assegura o seu exercício, prevenindo ou reparando qualquer ameaça à sua 
concretização (LENZA, 2015, p. 1145). Grosso modo, portanto, embora não haja consenso sobre a natureza de 
ambos, pode-se dizer que existe o direito ao contraditório correlato à garantia da ampla defesa (LOPES JÚNIOR, 
2014, p. 222-223). Para os propósitos desta obra, porém, não convém diferenciá-los, ora tratando-os ambos 
como “princípios”, ora, de forma ampla, apenas como “direitos”. 
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Há, entretanto, uma “cultura policial”2 que se mostra incompatível com a 

atual sociedade democrática e com os ditames constitucionais. Infelizmente, não 

raras vezes a própria população espelha e aplaude casos de abusos quanto aos 

direitos humanos.  

De qualquer forma, per si, o apoio popular em casos tais não tem o 

condão de tornar legítima uma conduta que de fato não o é, dada a predominância 

da acepção material da democracia em relação àquela meramente formal. Grosso 

modo, a democracia formal é identificada com o princípio majoritário, enquanto a 

democracia material ou substancial, é representada nos direitos das minorias, 

significando um mínimo intocável de direitos, atinentes à dignidade humana, cuja 

maioria não pode violar (LOPES JÚNIOR; GLOECKNER, 2015, p. 84). Aliás, esta 

última, ao menos no nosso sistema político vigente, só se faz legítima se for para 

concretizar a primeira.  

Demais disso, intimamente relacionada com a ideia de democracia em 

sua concepção substancialmente considerada, impende dizer que a dignidade 

humana é objetivo da República, conforme consta do parágrafo primeiro, inciso III, 

do Art. 1º da Carta Política de 1988. 

Tais ambiguidades fazem este autor bacharel em Direito e profissional da 

segurança pública, laborando no âmbito pericial da Polícia Civil do Estado da Bahia 

(Departamento de Polícia Técnica) há cerca de dez anos, propor uma reflexão 

coletiva sobre o inquérito policial a partir de dois princípios fundamentais: a ampla 

defesa e o contraditório3, por perceber a sensível tensão entre o dever-ser jurídico e 

a realidade fática. Laborando diretamente no meio policial, o lugar de fala aqui é o 

de ator-pensador nessa imbrincada e complexa rede de interações cheias de 

sentido. 

Diante da realidade observada, verifica-se que ainda há resquícios de 

algumas práticas antidemocráticas no que diz respeito a incolumidade física e 

psíquica do indivíduo. Grosso modo, pode-se dizer que até mesmo a unilateralidade 

                                                           
2 Para compreender o conceito: “no ambiente das práticas policiais não existe uma só cultura, mas, resulta da 
influência de uma diversidade. Destacam aquelas construídas dentro da própria atividade policial, bem como 
do contexto social. O movimento cultural nas instituições influencia a cultura da sociedade e é influenciada por 
ela” (REINER, 2004; BITTER, 2003, apud COSTA, 2015). 
3 O contraditório pode ser definido como “o direito de participar, de manter uma contraposição em relação à 
acusação e de estar informado de todos os atos no iter procedimental” (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 223). 
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das investigações policiais podem repercutir negativamente, cabendo a expressão 

de um novo olhar, a fim de que os resultados sejam a pura expressão de uma nova 

cultura policial, pautada nos princípios da democracia e do respeito a dignidade da 

pessoa humana. E assim, quiçá, contribuir para a adequação das instituições 

policiais à ordem constitucional vigente, revisitando e repensando conceitos 

essenciais à sua atuação, trazendo um estado da arte acerca da existência de 

contraditório e ampla defesa na fase preliminar ao processo penal. 

O presente trabalho almeja contribuir para a adequação das instituições 

de Polícia Judiciária do país à ordem constitucional vigente, pelo estudo da doutrina 

e do ordenamento jurídico pátrio e para a existência de um inquérito policial pautado 

conforme a atual ordem democrática. 

Referido trabalho exige se repensem antigos problemas sob novos 

olhares. Insta salientar que a persecução penal brasileira se encontra atrelada à 

dogmática de outrora, de um tempo cuja realidade que já difere da atual. Urge 

desenvolverem-se conceitos próprios, quando não trabalhar os antigos, adequando-

os, tendo em vista os óbvios custos sociais advindos para, genericamente, a pessoa 

do indiciado no inquérito policial. 

O processo penal, enquanto solução de continuidade – e por aí se 

entenda também a persecução penal antes propriamente da “relação processual” – 

precisa se libertar de “velhas roupas” (CARNELUTTI, 1946, apud LOPES JÚNIOR, 

2014, p. 56) que a tradição lhe tem forçado a assimilar, mas que não mais lhe 

cabem. Devido ao nível de evolução do Direito Processual Penal atualmente, 

operou-se – ou deveria se ter operado uma radical separação do Direito Processual 

Civil, em homenagem às suas categoriais jurídicas próprias, em contraponto aos 

clássicos erros da chamada “Teoria Geral do Processo” (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 

143). 

Nesse sentido, Lopes Júnior (2014), Ramalho Júnior (2015) e outros 

literatos têm desenvolvido estudos quanto a uma nova adequação de conceitos 

inerentes à ação penal no Direito brasileiro. Contudo, ainda persiste ainda relativa 

escassez de trabalhos ligados especificamente à fase investigativa prévia, pelos 

motivos expostos, daí o porquê se faz relevante a contribuição deste trabalho. 
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Pelas razões expostas, o objetivo geral do presente estudo consiste em 

verificar o que preconiza o ordenamento jurídico em vigor no nosso Estado 

Democrático de Direito quanto à incidência ou não dos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa no âmbito do inquérito policial, sob o prisma dos 

posicionamentos encontrados na doutrina especializada.  

Grosso modo, para efeitos do estudo, pôde-se dividir referida doutrina em 

dois grupos antagônicos quanto à possibilidade, ainda que mitigada, do exercício 

dos direitos da ampla defesa e do contraditório no inquérito policial. A existência ou 

não de tais direitos é examinada pelo estudo da lei em cotejo com o que dizem os 

estudiosos da matéria, a exemplo de Lopes Júnior (2014, 2015), Gloeckner (2015), 

Lima (2013), Távora (2012), Alencar (2012), Rangel (2011), dentre outros. 

Assim, suscita-se a seguinte questão de partida: o conjunto de 

procedimentos jurídicos vigentes que regulam o inquérito policial possibilita nele a 

aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório? A partir dessa reflexão, 

os objetivos específicos estão assim definidos: 

a) verificar os posicionamentos doutrinários quanto aos princípios da ampla 

defesa e do contraditório no inquérito policial; 

b) identificar estes e outros princípios cabíveis a um inquérito policial dentro 

da atual ordem democrática; 

c) enumerar as fases do inquérito policial a partir dos referidos princípios 

constitucionais. 

Destarte, o trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro, este, 

traz uma introdução ao que fora feito. Tem-se aqui, na introdução, uma visão 

panorâmica sobre o trabalho e suas delimitações.  

Ao seu turno, o segundo capítulo trata do caminho metodológico traçado 

neste estudo, o modo como se deu a presente pesquisa, trazendo o terceiro 

considerações iniciais sobre o tema, buscando melhor situar nele o leitor, 

preparando-o para o desenvolvimento. 

Já o quarto, este trata do resultado da pesquisa de uma legislação da 

legislação correlata ao inquérito policial e à investigação policial, indo às suas 

origens para que se possa hoje entender tal instituto.  
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Por sua vez, o quinto trata da pesquisa realizada na doutrina 

especializada, primeiro também situando o leitor no tema e, em seguida, 

organizando ela em dois grupos antagônicos cujas posições divergem exatamente a 

respeito do objeto do presente estudo, qual seja, a incidência dos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa na investigação pela Polícia Civil, 

no inquérito policial.  

Por derradeiro, o sexto capítulo apresenta as considerações do autor e 

suas possíveis constatações sobre a metodologia aplicada ao estudo, o alcance dos 

objetivos, fazendo indicações propositivas referentes às questões examinadas. 
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2) PERCURSO METODOLÓGICO DO ESTUDO 

 

Para melhor situar os interessados, o objeto de estudo de estudo está 

compreendido pela incidência ou não dos princípios constitucionais da ampla defesa 

e do contraditório ao Inquérito policial.  

De acordo aos objetivos traçados, o estudo está caracterizado por uma 

revisão bibliográfica que, segundo Brasileiro (2013), “consiste na produção de um 

texto científico, pautado em citações e referências à autoria bem como em fontes 

fidedignas à bibliografia revisada”.  

A escolha pelo método bibliográfico se dá por ser o mais adequado ao 

contexto do estudo, bem como a atender aos objetivos propostos. Apresenta 

referência empírica, pois, procura explicar a luz dos doutrinadores e instrumentos 

legais existentes, os fatores determinantes que dizem respeito ao citado objeto.  

Delineia-se como uma pesquisa jurídica teórica (LAMY, 2011), de cunho 

bibliográfico, cujo estudo fundamenta-se nas bases dadas pelos doutrinadores e na 

legislação em vigor. Como fonte de dados secundários buscou-se suporte na 

pesquisa documental eletrônica, acerca da temática dos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa em sede do inquérito policial, o instrumento mais 

comum no Brasil para a apuração preliminar a casos que, futura e eventualmente, 

possam resultar em processos penais. 

Analisaram-se as leis de regência e as ideias de alguns doutrinadores na 

matéria, escolhidos exemplificativamente, para alcançar os objetivos deste trabalho: 

verificar o que preceitua os procedimentos doutrinários para o inquérito policial, a 

partir do ordenamento jurídico em vigor no Estado Democrático de direito.  

Para atender aos objetivos do trabalho, a pesquisa assumiu uma 

abordagem qualitativa, propondo, então, quais seriam hoje as fases do inquérito 

policial e quais os princípios cabíveis a esse procedimento apuratório, de acordo 

com a conformidade com a Constituição Federal de 1988.  

Com a pesquisa bibliográfica nos moldes propostos, será possível, apurar 

o estado da arte no tocante à incidência ou não de tais princípios no inquérito 

conduzido pelas autoridades policiais no Brasil. 
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Para melhor sintetizar o estudo, e facilitar a compreensão, os principais 

autores adotados foram: Lopes Júnior (2014, 2015), Gloeckner (2015), Ramalho 

Júnior (2015), Lenza (2015), Martins (2010) e Zanotti e Santos (2014).  

Os trabalhos de Lopes Júnior (2014, 2015) e Gloeckner (2015) 

contribuíram para possibilitar a visão de um direito processual penal marcado pelo 

selo democraticidade. 

Lenza (2015), juntamente a Lopes Júnior (2014, 2015) e Gloeckner 

(2015), vieram a possibilitar a visão do modelo garantista pautado pelo 

neoconstitucionalismo, este como sendo “um movimento que, fulcrado no pós-

positivismo, que é seu marco filosófico, tem por característica a tomada dos 

princípios como verdadeiras normas jurídicas e, portanto, dotadas de força cogente, 

representando o que se convencionou chamar de ‘constitucionalismo pós-moderno’” 

(LENZA, 2015, os. 75-76). 

Tal modelo, com claras implicações para todos os agentes estatais e, 

especialmente, para aqueles, como as Polícias, que tem por desiderato a tutela de 

direitos fundamentais, considerados “básicos”, como a Constituição brasileira de 

1988 assim reconhece, positivados em diversos artigos do seu texto, mas não 

restringidos a ele4. 

Ramalho Júnior (2015), ao seu turno, contribuiu ao trazer a visão do 

equivocado modo de pensar o Direito a partir de concepções fulcradas no Direito 

Civil, com deletérias consequências práticas para o indivíduo. 

O trabalho de Martins (2010) contribuiu para trazer a visão da fragilidade 

do flagrante, com a consequente possiblidade de “alucinar”, distorcendo os fatos 

conforme eles realmente são. A partir disso, nota-se a importância de viabilizar os 

direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa já no inquérito policial. 

Quanto à conceituação do flagrante, o Código de Processo Penal 

esclarece: 

 
Art. 302 Considera-se em flagrante delito quem: 
I - está cometendo a infração penal;  
II - acaba de cometê-la;  

                                                           
4 A própria CF/1988, em seu Art. 5º, §2º, esclarece que: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte” (BRASIL, 1988). 
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III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da 
infração; 
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que façam presumir ser ele autor da infração. (BRASIL, 1941) 

 
Por sua vez, Zanotti e Santos (2014) contribuíram ao facilitar a visão do 

novo modelo de Polícia Judiciária que se perfaz nesse modelo democrático, sob o 

manto da Constituição de 1988. 

Existe nessa temática um ponto em comum entre os citados autores, que 

é o reconhecimento da necessidade de um direito processual penal que, sob o signo 

do pós-positivismo e do neoconstitucionalismo, diga respeito a um sistema de 

garantias mínimas que reflitam em todos os instrumentos investigatórios da 

persecução penal que possam resultar, de algum modo, algum prejuízo para os 

indivíduos a eles submetidos.  
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3)  CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O TEMA 

 

 

Com o tempo mudam as concepções de Estado de sociedade e as novas 

necessidades e anseios trazem um novo modo de pensar o Direito. Ou, de outro 

modo, novos tempos fazem um novo modo de pensar o Direito trazer novas 

necessidades e anseios para a sociedade.  

Qualquer que seja a alternativa, é induvidoso dizer que a crítica a se 

pensar o Direito Penal e Processual Penal a partir de institutos eminentemente civis 

não é nova. E que o ato de pensar concepções inerentes ao poder de punir à luz do 

Direito Civil traz consequências práticas consideráveis, não raramente penosas.  

A primeira delas, pode-se dizer, diz respeito à limitação da atuação do 

investigado ou indiciado na fase investigativa (pré-processual), porque, não sendo 

ele parte, não lhe seria dado o direito ao contraditório ou mesmo a qualquer tipo de 

defesa, como se a ideia de participar estivesse inerente e absolutamente ligada à 

existência e formalidade de um processo judicial. 

Assim, grosso modo, dizem os manuais de direito processual processo 

penal que referidos direitos não existem na chamada “fase inquisitiva” da 

persecução penal. 

Contudo, tomando como base o neoconstitucionalismo e a ideia de que 

não existe um verdadeiro direito de punir, mas sim um verdadeiro poder de punir 

(RAMALHO JÚNIOR, 2015)5, bem como a teoria agnóstica da pena (ZAFFARONI 

apud RAMALHO JÚNIOR, 2015)6, sem desconsiderar o caráter ilusório das 

                                                           
5 Não se pode perder de vista que, como a punição só pode se materializar após o trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória, não parece mais adequado falar de direito (jus puniendi), mas de um poder 
(potestas puniendi) que, repita-se, simplesmente não existe antes disso, não precisa ser declarado (mas apenas 
executado) judicialmente depois disso, e só se constitui a partir de uma combinação de requisitos de índole 
material (fato típico, antijurídico, culpável e punível) e processual (fato empiricamente demonstrado no 
processo, em contraditório, com ampla defesa e dentro de um prazo razoável). (RAMALHO JÚNIOR, 2015, p. 
29) 
6 Em linhas gerais, trata-se a teoria agnóstica da pena de uma visão crítica – ou agnóstica – acerca da pena 
enquanto modelo penal de resolução de conflitos. Para Ramalho Júnior, “trata-se de reconhecer a existência 
não de um jus puniendi que precisa ser legitimado, mas de uma potentia puniendi que precisa ser contida”, 
sem buscar eventuais desígnios exteriores como justificativas para sua execução (ZAFFARONI apud RAMALHO 
JÚNIOR, 2015, p. 20). 
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evidências7, tal concepção cai por terra e a ideia de se pensar um verdadeiro Direito 

Criminal livre de institutos que lhes são essencialmente estranhos vem à tona.  

Ramalho Júnior (2015), a esse respeito, diz que: 

 

Tem-se, na verdade, a construção, desde a segunda metade do 

século XIX até as primeiras décadas do século XX, de uma 

tecnologia, surgida originariamente no âmbito do direito privado, que 

terminou sendo acoplada ao Direito Penal (e à pré-existente teoria do 

delito), dando ensejo a um direito processual-penal de cunho 

fortemente tecnicista, que eclipsou as questões de fundo, como o 

debate em torno dos princípios (DUCLER, 2015, p. 10). 

 

Assevera o Autor que um processo cercado de garantias e sujeito a um 

regime especial só se justifica diante da gravidade dos interesses que são objeto 

das pretensões penais (RAMALHO JÚNIOR, 2015, p. 22) e, nesse particular, não há 

dúvidas que o Direito Penal tutela os bens jurídicos cuja proteção requer a 

sociedade seja feita de um modo mais firme, submetida a princípios e a um 

regimento muito rígido, específico.  

Ocorre que tal proteção, de natureza penal, só é viabilizada, só se realiza 

por meio do processo, sendo a chamada fase do inquérito, portanto, um instrumento 

do instrumento (que é o processo), uma “instrumentalidade qualificada” (LOPES 

JÚNIOR; GLOECKNER, 2015, p. 96). 

Nessa fase do inquérito, quando existe apenas a figura do investigado, 

não há maiores preocupações, tal como ocorre quando se tem um indiciado. Aqui, 

passa-se a um juízo de mera possibilidade a um juízo de probabilidade do 

cometimento de um dado crime, que ainda não é a certeza, esta somente obtida 

com o processo (e de forma apenas contingente, nunca absoluta, porquanto 

impossível), diante de um órgão judicial tecnicamente imparcial8. 

                                                           
7 A evidência, sendo um excesso dos sentidos, teria o condão de carregar consigo um potencial e perigoso 
efeito alucinatório, ilusório no momento em que está submetida a um critério de preenchimento de 
expectativas para encurtar distâncias e, dessarte, reduzir a complexidade dos casos postos em análise 
(MARTINS, 2010) 
8 O chamado princípio do juiz natural se extrai da inteligência do incisos XXXVII, (“não haverá juízo ou tribunal 
de exceção”) e LIII (“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente") do Art. 5º 
da Constituição Federal. Verdadeira garantia do cidadão, preconiza a existência da imparcialidade na função 
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O indiciamento, cuja disciplina atualmente é dada pelo Art. 2º, 6º, da Lei 

12.830/13, é um ato privativo do Delegado de Polícia em que, mediante uma análise 

técnico-jurídica do fato investigado, essa autoridade atribui a autoria, a materialidade 

e as circunstâncias do crime a alguém. Em tal ato o Estado aponta um ou alguns 

indivíduos como prováveis autores de uma ou de mais de uma determinada infração 

penal, havendo a possibilidade concreta de medidas violadoras da intimidade e até 

de restritivas de liberdade.  

Nesse tocante, o Título IX do vigente CPP enumera diversas medidas 

cautelares e o seu Art. 282, §2º, com redação dada pela Lei Nº 12.403, de 2011, traz 

a possibilidade expressa de sua decretação pelo juiz, mediante representação da 

autoridade policial, portanto, ainda na fase preliminar. 

Zaffaroni (2003) apud Martins (2010, p. 125) descreve o que se chama "a 

metáfora do dique" enquanto contenção do poder punitivo: 

 
O Direito Penal deve programar o exercício do poder jurídico como um 
dique que contenha o estado de polícia, impedindo que afogue o estado de 
direito. Entretanto, as águas do estado de polícia se encontram sempre em 
um nível superior, de modo que ele tende a ultrapassar o dique por 
transbordamento. Para evitar isso, deve o dique dar passagem a uma 
quantidade controlada de poder punitivo, fazendo-o de modo seletivo, 
filtrando apenas a torrente menos irracional e reduzindo a sua turbulência, 
mediante um complicado sistema de comportas que impeça a ruptura de 
qualquer uma delas e que, caso isto ocorra, disponha de outras que 
reassegurem a sua contenção”  

 
 

Nesta etapa da persecução penal, a compreensão dessa metáfora se 

torna clara, dada a possibilidade de restrição do direito de liberdade lastreado em 

um juízo de apenas probabilidade. Tem-se, então, um dos maiores pontos de tensão 

que caracterizam o Direito Criminal, que é a imposição de medidas cerceadoras da 

liberdade de um indivíduo que, não obstante haja a probabilidade do cometimento 

de um dado delito, ainda é presumivelmente inocente – daí porque todo cuidado é 

pouco. Daí também porque não é estranho – ou não deveria sê-lo – falar de 

contraditório e defesa mesmo na fase preliminar ao processo de natureza penal. 

                                                                                                                                                                                     
jurisdicional, de modo a evitar que não se observe justamente outro princípio, também de índole 
constitucional, o da isonomia, positivado no caput (“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”) do mesmo Art. 5º. 
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De certo modo, pode-se dizer que talvez o “acanhamento” em relação à 

temática, deve-se ao fato da concepção largamente aceita de que existe um direito 

de punir, que, pré-existente, deve ser declarado, o, e não propriamente um poder de 

punir, que, por outro lado, deve ser contido.  

É imperativo destacar que isso vem desde o conceito de ação 

emprestado do Direito Civil ao Penal, conforme apregoa Tourinho Filho (2003): 

 

De um modo geral, tem-se sustentado, no âmbito da doutrina 
tradicional, que um direito material de punir (jus puniendi) seria 
constituído, em abstrato, no momento em que o Estado formula a 
norma penal incriminadora, no plano do direito material, e desceria 
ao plano concreto no momento em que alguém comete um delito 
(TOURINHO FILHO, 2003, apud RAMALHO JÚNIOR, 2015, p. 27). 

 

Sustenta Ramalho Júnior (2015), que, por essa concepção, deveria existir 

uma semelhança do que ocorre no Direito Processual Civil, um direito de ação em 

separado do direito material, mas, em verdade, se trata de um poder que existe 

abstratamente, cujo conteúdo só pode ser o de provocar a atuação da persecução 

penal. Contrariamente ao que ocorre no Direito Civil, onde há ou não a procedência 

do direito que, contudo, precisa ser declarada, o direito material penal, ou melhor, 

poder de punir em concreto, dada a incidência da presunção constitucional de 

inocência, deve ser constituído ao longo do processo (op. cit., 2015, p. 27-29). 

Implicitamente, tal “direito de punir” traria consigo a ideia de que o Estado 

estaria legitimado a, sem maiores preocupações com, por exemplo, a garantia do 

contraditório, realizar a investigação de modo que isso apenas deveria ser pensado 

quando formalizado o processo judicial. Sendo um poder, e não um direito, a 

questão se põe de modo diferente: referido poder não é previamente legitimado, 

porquanto não se fala qualquer direito preexistente, senão que deve ser contido, 

dada a estrutural desproporção de forças entre um indivíduo e o Estado. 

Quanto à incidência ou não dos princípios da ampla defesa e do 

contraditório ao inquérito policial, em verdade, divide-se a doutrina. A proposta deste 

singelo trabalho estudar a produção doutrinário e o conteúdo legislativo nacional na 

matéria, com o escopo de avaliar a incidência ou não do contraditório e da ampla 

defesa na investigação preliminar ao processo penal, conforme a nova ordem 

democrática. 
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Dentro do possível, almeja-se aqui contribuir para a construção de uma 

sociedade verdadeiramente democrática, que respeite e promova a dignidade 

humana. Para tanto, é preciso questionar antigos conceitos e possibilidades. Nesse 

contexto, impende ressaltar que a primeira instância de proteção à dignidade se dá 

com a necessária filtragem previamente à violência institucionalidade do processo, 

freando o caráter ilusório das evidências, intrínseco a um sistema que tende a ser 

inquisitivo, carente de um olhar mais participativo. 

Por evidente, diz parte da doutrina, isso somente poderia 

verdadeiramente ocorrer com a maximização de direitos fundamentais, incluindo os 

do sujeito investigado, com a internalização do princípio da presunção de inocência 

como verdadeira regra de tratamento aplicável ao sujeito passivo de qualquer 

persecução penal, e da teoria do discurso, que enseja a inclusão de todos os 

envolvidos no procedimento (ZANOTTI; SANTOS, 2014, p. 81). 

Todavia, a realidade fática parece ser ainda um tanto diferente da teoria 

defendida. Verificam-se ainda muitos ainda os relatos de abuso de poder. Percebe-

se, portanto, a necessidade de internalizar a presunção constitucional de inocência, 

conforme Art. 5º, inciso LVII, da Constituição de 1988: “ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Tal presunção 

deve ser considerada como regra de tratamento na persecução penal brasileira, 

mesmo antes da fase processual, viabilizando o necessário respeito ao indivíduo 

investigado e à sua dignidade humana, em um inquérito pautado sob os ditames 

constitucionais. 

Ressalte-se que não há melhor forma de externar no plano físico referida 

presunção, conhecida comumente como princípio ou postulado da presunção de 

inocência ou culpabilidade, que garantir o direito de o acusado, aqui considerado em 

sentido amplo9 e, portanto, desde o inquérito policial, dar a sua versão dos fatos.  

É claro que, nessa toada, há uma intrínseca conexão entre referido 

mandamento constitucional e aqueles concernentes ao direito ao contraditório e à 

garantia da ampla defesa, igualmente de índole constitucional. A Constituição de 

1988, no seu Art. 5º, inciso LV garante “aos litigantes, em processo judicial ou 

                                                           
9 A priori, seria atécnico, falar-se em acusação antes da existência de um processo judicial; contudo, o 
indiciamento é nada menos que uma imputação, uma acusação amplamente considerada. 
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administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”10.  

Não existindo monopólio de investigação da Polícia Civil na apuração de 

infrações penais, existem diversos outros procedimentos de investigação de 

supostos ilícitos criminais. Como exemplo, tem-se o procedimento apuratório 

promovido diretamente pelo Ministério Público, que é também o titular da ação 

penal, a futura parte na possível ação criminal – em se tratando de ações penais de 

natureza pública, obviamente.  

Aqui, contudo, analisaremos apenas o que parece ser a regra, aquela 

expressa e diretamente prevista no Art. 144 da Magna Carta11, porquanto fugiria ao 

escopo deste trabalho, torná-lo-ia por demais extenso abranger todos os 

procedimentos de investigação quando o que se quer observar, por ora, é a 

evolução do inquérito promovido pelas Polícias Civis, a sua conformidade 

constitucional, em especial no tocante à existência ou não de contraditório e 

possibilidade de defesa do indiciado.  

Assim, esse trabalho também expõe a evolução da figura do inquérito 

policial, especialmente quanto à incidência ou não do direito ao contraditório e da 

ampla defesa já na fase preliminar a qualquer processo de índole criminal, tendo em 

vista que a doutrina que nega a aplicação de tais princípios nesta fase estaria 

obviamente destoando do ordenamento jurídico atual. 

Não obstante, de modo indireto ou reflexo, deseja-se contribuir para a 

reflexão sobre a adequação das instituições policiais à ordem constitucional vigente, 

cujo marco teórico é a Magna Carta de 1988, facilitando-se, assim, a construção de 

uma sociedade verdadeiramente democrática, que respeite e promova a dignidade 

humana pela necessária oportunização de efetiva participação – uma verdadeira 

“democracia deliberativa”, no cediço conceito de Habermas (LUBENOW, 2010). 

                                                           
10 Sobre essa questão, em 14 de maio de 2015, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.727/MG, o Pleno 
do Supremo Tribunal Federal parece, em definitivo, ter resolvido a questão. Reconheceu-se no caso concreto o 
poder de investigação do Ministério Público para diretamente investigar supostas infrações de natureza 
criminal. 
11 Embora assim não expressamente previsto no texto constitucional, a tese que permite concluir pela 
possibilidade de investigação criminal diretamente pelo Parquet é a teoria dos poderes implícitos (implied 
powers), cujo precedente histórico no Direito brasileiro é a decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento do Recurso Extraordinário 535.478/SC, proferido em 28 de outubro de 2008. 
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A discussão que envolve o trabalho se mostra deveras relevante em uma 

sociedade democrática, como a nossa – que é ou pretende sê-la, considerando, 

ainda, a baixa eficiência das instituições de controle social formal, em se tratando da 

repressão à criminalidade12.  

Neste esteio, observa-se que o presente tema apresenta considerável 

densidade, dado o seu imenso impacto social. Além de ser este Autor um grande 

interessado em Penal e Processo Penal, bem como em toda a temática que 

circunda democracia, cidadania e direitos humanos, o interesse social é cristalino. 

Sem o propósito de esgotar o tema, que se reveste de peculiar relevância, espero 

seja recebida como relevante e útil esta proposta. 

                                                           
12 A título de exemplo, segundo o Jornal O Globo (2013) “no Brasil, só 5% dos homicídios são elucidados – no 
Reino Unido, taxa é de 85% e nos EUA, de 65%; 85 mil inquéritos abertos em 2007 ainda estão inconclusos” 
(VOITCH, 2013). 
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4) O INQUÉRITO POLICIAL NO DIREITO BRASILEIRO: BREVE PANORAMA 

HISTÓRICO-LEGISLATIVO 

 

 

Neste tópico, abordar-se-ão aspectos de diversos diplomas legislativos 

relacionados ao inquérito policial, especialmente investigando possíveis trechos que 

tratem da disciplina da investigação preliminar ao processo penal realizada pela 

Polícia e à incidência, nesta, do direito do imputado contraditar os fatos que 

eventualmente lhes são atribuídos.  

Pesquisou-se aqui a legislação correlata ao inquérito policial, desde sua 

origem, em 1832, com o Código de Processo Criminal de Primeira Instância, ainda 

no Império do Brasil, até os dias atuais, com o ainda vigente Código de 1941, a fim 

de delinear as possíveis mudanças e verificar a possibilidade de aplicação dos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em sede desse 

procedimento investigativo, que, em tese, se não observar os direitos do imputado, 

não coaduna com o vigente Direito pátrio. 

Muito antes da democrática Constituição vigente, durante o período do 

Império do Brasil, o “sistema de justiça criminal” identificava-se com um sistema de 

“justiça repressiva”, englobando as funções de coerção nas figuras do Promotor, da 

Polícia e dos Juízes (LEÃO, 2013). 

Da chamada Lei de Novembro de 1832 – Código de Processo Criminal de 

Primeira Instância – infere-se o caráter inquisitivo do sistema de controle formal13 da 

criminalidade em tal época. Não dispondo sobre o modo de como ocorriam as 

investigações, não havia a figura do instrumento conhecido como inquérito, seja ele 

policial ou não.  

Àquela época, não havia também a figura de uma instituição própria de 

Polícia Judiciária, sendo as respectivas funções exercidas pelos juízes de paz (Art. 

12, §§2º, 3º, 4º, 5º e 6º) e pelos juízes municipais (Art. 35, §3º), que também 

exerciam as suas próprias funções judicantes. 

Embora referido diploma normativa seja considerado um marco na 

contenção do poder punitivo estatal, pois instrumentalizou o devido processo legal e 
                                                           
13 Diz-se do controle formal (ou regulativo) da criminalidade o conjunto de instrumentos estatais destinadas a 
lidar diretamente com a criminalidade (VIANA, 2014, p. 72). 
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o direito à ampla defesa, com regramento mais rígido em comparação às normas 

anteriores, que tratavam da prisão antes da culpa formada, e ainda previu o habeas 

corpus (LEÃO, 2013), nenhuma menção há no texto quanto a direitos na fase 

preliminar ao processo, sendo, notadamente, o investigado mero objeto da 

investigação. 

Com a Lei Nº 261, de 03 de dezembro de 1841, dispôs-se que em cada 

município da Corte houvesse um Chefe de Polícia, “com os Delegados e 

Subdelegados necessários” (Art. 1º). Traz o referido diploma legal que “os Chefes de 

Policia serão escolhidos d'entre os Desembargadores, e Juízes de Direito: os 

Delegados e Subdelegados d'entre quaisquer Juízes e Cidadãos”, sendo “todos 

amovíveis, e obrigados a aceitar” (Art. 2º). 

As atribuições originariamente conferidas aos juízes de paz pelo art. 12 

§§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º do então chamado “Código do Processo Criminal” passam a 

ser do Chefe de Polícia (Art. 4º, §1º), que, entre outras atribuições do seu mister, 

podia conceder, ele mesmo, mandados de busca e apreensão (Art. 4º, §8º). 

Adveio, em seguida, outra importante reforma no Código de Processo 

Criminal do Império, com a Lei Nº 2.033, de 20 de setembro de 1871. Diversas 

modificações vieram, como, por exemplo, aquela em que os Chefes de Polícia 

passaram a ser nomeados “d’entre os magistrados, doutores e bachareis em direito 

que tiverem quatro anos de prática do foro ou de administração, não sendo 

obrigatória a aceitação do cargo” (Art. 1º, 5º). 

Interessante separação, ainda que fins de registro, do Judiciário quanto 

ao aparato de Segurança Pública nota-se ao final deste parágrafo quando se diz, a 

respeito dos Chefes de Polícia daquela época, que “quando magistrados no 

exercício do cargo policial, não gozarão do predicamento de sua magistratura” (Art. 

1º, 5º, in fine). Outrossim, a partir de então, os delegados de polícia não mais 

participavam na formação da culpa (comprovação da culpabilidade de determinado 

indivíduo para fins de aplicação da punibilidade), de maneira a sentenciar o 

acusado, cabendo somente aos magistrados fazerem este tipo de atribuição. 

Tal modificação não passou despercebida por Antonio Scarance 

Fernandes (2002), que, tratando da regulamentação do procedimento como uma 

verdadeira materialização garantista, assim dispôs: 
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A estruturação do inquérito em 1871 resultou de uma preocupação 
garantista, pois teve como objetivo coibir abusos na atuação das 
autoridades policiais, que, em virtude da Lei de 3 de dezembro de 
1841 e do Regulamento 120, de 31 de janeiro de 1842, detinham 
excessivos poderes no sistema processual penal brasileiro. Não 
havia fixação de tempo para a autoridade policial remeter aos juízes 
os dados e esclarecimentos obtidos, a fim de que se procedesse à 
formação de culpa. A Polícia realizava autênticas devassas. O 
inquérito policial teve como escopo conter os abusos, fixando-se 
prazo para o encerramento das investigações; assim, se o 
investigado estivesse preso, o inquérito deveria ser ultimado em 
cinco dias (FERNANDES, 2002 apud MACHADO, 2009, p. 35). 

 

Empós, tem-se o nascedouro do instrumento propriamente chamado 

“inquérito policial”, com o advento do Decreto Imperial Nº 4824, de 28 de novembro 

de 1871. Referida decreto também reformou o Código de Processo Criminal do 

Império, delineando as feições do atual inquérito policial como o conhecemos.  

A Polícia Judiciária se compunha, em cada província, de um chefe de 

polícia e de seus delegados e subdelegados (Art. 1º), sendo as atribuições 

partilhadas entre eles. O aspecto notadamente inquisitivo se manteve, haja vista a 

escolha dos chefes de polícia entre o desembargadores e juízes de direito (Art. 2º). 

Ao seu turno, os delegados e subdelegados, entre quaisquer juízes ou demais 

cidadãos (art. 2º, in fine).  

Percebe-se que, desde o início, o desiderato expresso do inquérito já é 

buscar a autoria e a materialidade do delito, quando remete ao “descobrimento dos 

fatos criminosos e suas circunstâncias”. Aqui também não se fala em quaisquer 

direitos do sujeito investigado, que segue sendo meramente um objeto da própria 

investigação. Tem-se, assim, o nascedouro do inquérito policial como hoje 

basicamente existe. Há a previsão no Art. 2º, ipsis verbis: “Proceder ao inquerito 

policial e a todas as diligencias para o descobrimento dos factos criminosos e suas 

circumstancias, inclusive o corpo de delicto”, como atribuição do Chefe, Delegados e 

Subdelegados de Polícia. 

Consta do Art. 42 desse diploma normativo: “o inquérito policial consiste 

em todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, de 

suas circunstâncias e de seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a 

instrumento escrito”. Aqui, houve um maior detalhamento das diligências 

empregadas no inquérito, tradado sob a Seção III (Arts. 38 a 44). Há expressa 
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previsão de interrogatório do investigado (nomeado de “delinquente”) em 

dispositivos, a exemplo dos arts. 39, §4º e 42, §3º.  

O parágrafo 7º do Art. 42 traz a previsão de prazo para a conclusão do 

inquérito, bem como aduz que deverá haver a “assistência” do investigado, se este 

estiver preso. Como é cediço, em um clássico procedimento inquisitório, o corpo do 

investigado, objeto da investigação, deve estar disposto para a extração da verdade 

(LOPES JÚNIOR, 2014). 

Trecho interessante vem na parte final do Art. 42, §7º, quando há a 

expressa previsão de impugnação dos depoimentos de testemunhas pelo réu. Nota-

se aqui, verdadeiramente, a previsão do direito de contraditar imputações que lhes 

são realizadas por outrem. 

Já após o início do período republicano e, mais precisamente, sob o 

advento do período conhecido como Estado Novo, sob os auspícios de uma 

constituição conhecida por ter implementado a ditadura de Getúlio Vargas (NETO, 

2013, p. 317-318), veio o Decreto-Lei Nº. 3.689, de 3 de outubro de 1941, trazendo o 

novo Código de Processo Penal, ainda hoje o diploma criminal vigente. 

As únicas duas menções à figura do antigo “Chefe de Polícia” se dão no 

Art. 5º, §2º, que trata do recurso a ele destinado quanto ao despacho que indeferir o 

requerimento de abertura de inquérito, e no Art. 674, §1º, do mandado de prisão 

expedido em função de reforma da condenação, a ele enviado pelo preside da 

câmara ou do tribunal competente. 

Não há menção expressa à figura do Delegado de Polícia em sua 

redação originária, que cuidou apenas de denominar a autoridade das funções de 

polícia investida de “autoridade policial”. As menções a “Delegado de Polícia” 

vieram, somente, por leis posteriores, que reformaram pontualmente o Código. 

Sob o seu Título II, entre os artigos 4º ao 23 do referido Decreto-Lei, 

encontra-se a breve disciplina normativa do inquérito policial brasileiro como hoje o 

conhecemos. Muito do disposto à época, ainda em redação original, é exatamente o 

mesmo hoje nos tempos atuais. 

Não há menção expressa do direito do investigado a contraditar os fatos 

que eventualmente lhe forem imputados. Contudo, o Art. 282, §6º, tratamento 

expressamente das medidas cautelares, traz expressamente que “o juiz, ao receber 
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o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, 

acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias”, excetuados “os 

casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida”, quando então tal 

providência será posteriormente oportunizada. 

Ademais, não obstante tenha sido este Código concebido durante tal 

período conhecidamente antidemocrático, o seu Art. 6º, inciso V, apregoa como uma 

das funções da autoridade policial “ouvir o indiciado, com observância, no que for 

aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro”. 

Portanto, a literalidade do dispositivo em comento deixa claro que se trata 

de um dever a oitiva do indiciado, quando, poderá ele, segundo parte da doutrina14, 

apoiada hoje inclusive em legislação ulterior a esse Código15, bem como na 

Constituição Federal de 1988, contraditar a imputação que lhe for feita, dela 

defendendo-se dela já nessa primeira etapa. 

As fases do procedimento do inquérito policial dão-se de acordo com a 

ocorrência envolvida, não seguindo uma ordem pré-estabelecida e são aquelas 

contidas entre os Arts. 6º ao 23 do Código Processual Penal em voga. São elas 

exemplificativamente listadas sob o Art. 6º do referido Codex: 

 
a) dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o 

estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos 
criminais (inciso I); 

b) apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após 
liberados pelos peritos criminais (inciso II); 

c) colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do 
fato e suas circunstâncias (inciso III); 

d) ouvir o ofendido (inciso IV); 
e) 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 
(inciso V); 

f) proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações 
(inciso VI); 

g) determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de 
delito e a quaisquer outras perícias (inciso VII); 

h) ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se 
possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes (inciso 
VIII); 

i) averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista 
individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude 

                                                           
14 Por todos, Aury Lopes Júnior (2014, 2015). 
15 Leis 12,830/13 e 13.245/16. 
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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 (inciso XI); 

j) 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 (inciso X). 

 
Ainda, “para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de 

determinado modo” e “desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem 

pública”, há que se falar na possibilidade de reprodução simulada dos fatos, 

conforme o Art. 7º do Códice Processual Penal. 

A menção feita ao final do Art. 6º, inciso V, deste Código Penal de 1941, 

diz respeito ao interrogatório do acusado, quando efetivamente há um processo 

penal instaurado – e quando, aí, não pairam dúvidas ou quaisquer discussões na 

doutrina ou jurisprudência quanto à indecência do contraditório e da ampla defesa.  

Da leitura dos aludidos artigos, percebe-se que o Código de 1941 não 

deixa claro o que seria aplicável e o que não seria na fase preliminar ao processo, 

no inquérito, cabendo uma atividade interpretativa que, a nosso ver, não olvide dos 

princípios subjacentes a qualquer discussão em matéria penal e processual penal. 

Interessante inovação legislativa veio com a Lei 12.830, de 20 de junho 

de 2013, que tratou especificamente da investigação criminal conduzida pelo 

Delegado de Polícia, assim designado. 

Primeiramente, insta salientar que após, dispor sobre seu objeto, 

delimitando-o como a investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia (Art. 

1º), a lei em comento, expressamente positiva que “as funções de Polícia Judiciária 

e a apuração de infrações penais exercidas pelo Delegado de Polícia são de 

natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado” (Art. 2º). 

Esclarece também mencionada lei que é atribuição de tal profissional, “na 

qualidade de autoridade policial”, a investigação criminal por meio do inquérito 

policial ou “outro procedimento previsto em lei”, tendo ambos como objetivo a 

apuração das da materialidade e das circunstâncias, bem como da autoria das 

infrações penais (Art. 2º, §1º). 

Positiva, ainda, que referido cargo “é privativo de bacharel em Direito, 

devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os 
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magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os 

advogados” (Art. 3º), dizendo ainda do indiciamento, como um ato privativo seu, em 

que deve, de modo fundamentado, indicar a autoria, a materialidade e as 

circunstâncias do provável fato delituoso (Art. 2º, §6º). 

Por fim, também digna de nota, considerando o escopo do presente 

trabalho, é a Lei 13. 245, de 12 de janeiro de 2016, que alterou o artigo 7º da Lei Nº 

8.906, de 4 de julho de 1994 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Primeiro, o inciso XIV do Art. 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil agora, após a citada alteração, preconiza ser um direito do advogado 

“examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo 

sem procuração”, autos de procedimentos investigatórios de qualquer natureza, 

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

não só tomar apontamentos, mas também fazer cópias, não importando se em meio 

físico ou digital. 

Em seguida, dispõe o inciso XXI, alínea a, ser também uma prerrogativa 

do defensor “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”. Frisa ainda, ao final, a 

possibilidade de o advogado, no curso do procedimento, apresentar razões e 

quesitos. 

Logo após, ao passo em que o legislador positiva o direito ao 

conhecimento dos elementos de informação apurados e já documentos no 

procedimento investigatório (Art. 7º, XXI, §11), prevê ainda, como espécie de 

garantia desse direito, a responsabilidade criminal e funcional daquele que 

indevidamente privar o advogado de sua prerrogativa (Art. 7º, XXI, §12).  

Nessa toada, alguns poderão argumentar que o direito ao contraditório 

existe hoje no inquérito policial, nesta fase investigativa prévia realizada pela polícia, 

ou mesmo em outro procedimento, de responsabilidade de outra instituição 

incumbida por lei de função semelhante. Contudo, dada a complexidade do tema e 

às particularidades do Direito, ainda hoje, dividem-se os posicionamentos 

doutrinários, havendo verdadeiro dissenso na matéria. 
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5) CONSIDERAÇÕES SOBRE ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS 

 

 

Há verdadeiro dissenso quanto à incidência ou não dos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial e, grosso 

modo, na investigação preliminar realizada por outros órgãos por lei competentes. 

A doutrina se divide entre aqueles que preconizam a incidência dos 

referidos princípios nessa fase investigativa, em nome dos princípios democráticos, 

dos mandamentos constitucionais, e aqueles que simplesmente a negam, em função 

de argumentos vários, geralmente de cunho “eficientista” ou utilitarista, quando não 

lastreados em uma particular interpretação de dispositivos constitucionais. 

 

 

5.1 Neoconstitucionalismo e Garantismo Penal – marco referencial 

 

 

Com a novel ordem constitucional inaugurada, ao menos formalmente16, 

em 05 de outubro de 1988, ganha espaço não somente para a democracia formal, 

mas também aquela a que se remete ao seu escopo material ou substancial, como 

um sistema político-cultural que valoriza o indivíduo em todo o feixe de relações que 

este mantém com os seus pares e com o Estado (LOPES JÚNIOR; GLOECKNER, 

2015, p. 84).  

Há, assim, no tempo presente, um movimento de hipervalorização do 

indivíduo, cujos interesses devem genericamente prevalecer ante a violência 

institucionalizada pelo poder persecutório estatal, quando esta visa a apurar a 

existência de algum suposto ilícito penal.  

Ganham espaço, no atual contexto democrático, os princípios, que são 

alçados ao status de verdadeiras normas jurídicas, no movimento chamado de pós-

positivismo – este, o verdadeiro marco filosófico do denominado 

                                                           
16 Rui Cunha Martins (2010, p. 151) ajuda a entender a necessária mudança de paradigma a ser operada para se 
ver um outro “modo da mudança”, o qual se permitiria explicar, ainda hoje, por exemplo, a “presença da 
ditadura para além de sua vigência histórica formal”. 
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neoconstitucionalismo – ou constitucionalismo pós-moderno (LENZA, 2015, p. 75-

76), que cada vez mais ganha força nos diversos ramos do Direito.  

Deste modo, as leis penais e processuais penais devem ser lidas em face 

da Constituição e seus princípios, e não o contrário. Por consectário lógico, hão de 

ser extirpadas interpretações que contradigam os ideais constitucionais, necessária 

sendo uma filtragem hermenêutico-constitucional. 

O direito processual penal é uma das vertentes das ciências jurídicas que 

tem o contato mais íntimo com os ditames constitucionais (MARQUES, 1980, apud 

FARIAS, 2013). Na seara penal, portanto, em que vigem os mais tensos pontos de 

contato entre o Estado e o indivíduo, e, com maior rigor, na dimensão processual 

respectiva, é importante adotar uma postura compatível com o garantismo penal, 

doutrina que se pode dizer idealizada por Luigi Ferrajoli17, e significa, em linhas 

gerais, uma revisitação dos direitos de liberdade iluministas, já reconhecidos desde 

o século XIX. 

Nesse diapasão, nota-se que seu único escopo é maximizar a tutela dos 

direitos fundamentais, proporcionando uma mínima e regrada intervenção na esfera 

íntima do indivíduo, para que possa ele fazer frente ao gigantismo estatal de acordo 

com regras previamente estabelecidas (LOPES JÚNIOR.; GLOECKNER, 2015, p. 

48). 

Em outras palavras, o garantismo de Ferrajoli defende apenas a punição 

legítima, previa e limitadamente demarcada. Hodiernamente, contudo, ao menos 

para aqueles que adotam a teoria agnóstica da pena, cunhada pelo mestre argentino 

Eugênio Raul Zaffaroni, a concepção legitimadora cede espaço apenas à ideia de 

contenção do poder punitivo, que é irracional por essência.  

Assim, uma outra concepção de garantismo se trata de buscar um meio 

de redução de danos, em que a “vingança legal” (estatal, por conseguinte, uma vez 

que o exercício arbitrário das próprias razões configura crime capitulado no Art. 345 

do Código Penal Brasileiro) possa ser permitida, ao passo que também devidamente 

contida (RAMALHO JÚNIOR, 2015, p.20-21), com a aplicação de uma pena, sem 

que para isso se busque qualquer legitimação externa (como as diversas funções da 

                                                           
17 Sobre esse tema, o próprio Ferrajoli veio a definir tal doutrina como um “sistema de minimização do poder e 
de maximização do saber” (FERRAJOLI, 1997, apud LOPES JÚNIOR; GLOECKNER, 2015, p. 46) 
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pena, tão conhecidas em qualquer manual de Direito Penal, sejam elas preventivas, 

retributivas etc).  

Ainda que distantes o dever ser normativo e o ser pautado pela realidade 

fática, é curial notar que parte da Doutrina reclama ser necessária uma mudança, 

fazendo-se adotar de fato a presunção constitucional de inocência como regra de 

tratamento na persecução penal, e para tanto, viabilizando, desde já, direito 

constitucional tão caro para a democracia, como o contraditório, no procedimento 

prévio ao processo, não obstante a sumariedade que lhe é exigível.  

De acordo com tal linha de pensamento, deixar que se defenda antes de 

se institucionalizar a violência do processo é o mínimo – e a primeira coisa que se 

pode fazer por um inocente – e todos, antes de ter contra si uma sentença penal 

condenatória transitada em julgado, presumidamente o são. 

No que diz respeito à Constituição Federal de 1988, ora vigente e “Lei 

Maior” do país, estabeleceram-se direitos e garantias aos cidadãos no seu Art. 5º, de 

natureza processual, cujo próprio processo (“devido processo legal”) é uma garantia 

em si, inclusive, conforme se nota: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
Inciso LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 
o devido processo legal; 
Inciso LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, como os meios e recursos a ela inerentes; 
Inciso LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 
meios ilícitos; 
Inciso LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de 
sentença penal condenatória; 
[...] 
Inciso LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o 
exigirem; 
[...] 
Inciso LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do 
preso ou à pessoa por ele indicada; 
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Inciso LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais 
o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da 
família e de advogado; (BRASIL, 1988) 

 
Depreende-se daí, por conseguinte, o viés notadamente garantista 

estatuído pelo constituinte de 1988, deixando nessa Magna Lex um verdadeiro 

catálogo de direitos fundamentais de caráter negativo, contra a influência do poder 

do Estado. Dada a força normativa da Constituição, há de se concluir que são 

imperativos e irradiantes a todo o ordenamento jurídico pátrio. 

Ressalte-se que o próprio texto legal, no parágrafo 2º do seu Art. 5º, 

refere que o rol não é exaustivo, que os direitos positivados “não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

 

 

5.2 Os Paradigmas Inquisitório e Acusatório e os Princípio do Contraditório e 

da Ampla Defesa 

 

 

Em apertada síntese, até para não fugir ao escopo do presente trabalho, 

pode-se dizer que, não existindo, ao menos na atualidade, sistemas puros, dois 

paradigmas dividem o espaço das ideias quando se trata de modelos de persecução 

penal: inquisitório e o acusatório. Cada sistema de persecução penal se funda com 

base em elemento de um ou mais de uns princípios informadores e conforme o 

caso: inquisitivo, se inquisitório; dispositivo, se acusatório. 

Cada sistema de persecução penal emprega uma ou mais de uma de 

suas caraterísticas que, grosso modo, analisando-se do ponto de vista teórico e 

puramente abstrato, são: enquanto o inquisitório é marcado pelo sigilo, pela 

liberdade de formas e pelos atos escritos, estando as funções de acusar, defender e 

julgar concentradas; o acusatório deixa sobrelevar maior transparência, apresenta 

preferencialmente atos orais, favorecendo a participação e a colheita da prova de 

forma mais direta, sem intermediários, separando as funções de acusar, defender e 

julgar. 
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No Brasil, embora a Constituição de 1988 tenha delineado um sistema 

claramente acusatório, repete-se nos manuais que vigora um sistema misto18: 

enquanto a fase processual seria acusatória, na pré-processual vigoraria o sistema 

inquisitório, inexistindo, por conseguinte, direitos como o contraditório em tal fase. 

A crítica a tal entendimento vai no sentido de que não existindo um 

princípio misto, tal sistema seria uma falácia ou que, dada a combinação de ambos 

os princípios informadores característicos de cada sistema, todos os sistemas 

poderiam ser considerados mistos, havendo sempre a preponderância de um ou 

outro princípio (COUTINHO, 2009)19. 

Quanto ao princípio do contraditório, seu núcleo fundamental estaria 

ligado à discussão dialética dos fatos da causa, com a possibilidade recíproca de 

fiscalização dos atos praticados pelas partes, o que a doutrina chama de “audiência 

bilateral” (audiatur et altera pars ou, traduzido do latim, “seja ouvida também a parte 

adversa”). 

Nessa toada, seriam dois os elementos do contraditório: o direito à 

informação ou ciência e o direito de participação ou reação, caracterizando-se. O 

contraditório seria, assim, “a necessária informação às partes e a possível reação a 

atos desfavoráveis”. (LIMA, 2016).  

Dito de outra forma, nas palavras de André Nicolitti (2014):  

 
o contraditório é a organização dialética do processo através de tese e 
antítese legitimadoras da síntese, é a afirmação e negação. Ou seja, os 
atos processuais se desenvolvem de forma bilateral (bilateralidade dos atos 
processuais), possibilitando às partes manifestar-se (sic) sobre cada ato do 
processo. 

 
Já quanto à ampla defesa, pode-se dizer que está ela intimamente 

relacionada ao princípio do contraditório, garantindo-o e por ele se manifestando: 

garante-se por meio da informação e se manifesta por meio da reação. Assim, um 

                                                           
18 O sistema processual penal misto tem como característica básica, portanto, ser bifásico, com “uma fase 
inicial inquisitiva, na qual se procede a uma investigação preliminar e a uma instrução preparatória, e uma fase 
final, em que se procede ao julgamento com todas as garantias do processo acusatório” (CAPEZ, 2011, p. 83, 
apud RODRIGUES, 2013) 
19 O problema é que é o fim do sistema – como referido –, que resignifica o princípio unificador e ele, como é 
elementar, ganha um colorido diferente nos dois sistemas conhecidos: o princípio unificador será inquisitivo; se 
o sistema for inquisitório; e será dispositivo se o sistema for acusatório. Como ideia única, não comporta 
divisão e, deste modo, não se pode ter um princípio misto e, de consequência, um sistema misto” (COUTINHO 
2009). 
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processo exige partes em posições antagônicas, uma delas em posição de defesa, 

havendo a necessidade de que cada uma tenha o direito de se contrapor aos atos e 

termos da parte contrário (LIMA, 2016).  

Por fim, insta salientar que o perigo de uma investigação totalmente 

inquisitiva levada a cabo está na formação de quadros mentais paranoicos, com a 

prevalência das hipóteses traçadas, que podem chegar a cegar o investigador para 

os fatos apurados.  

Nesse sentido, Cordero (1986):  

A solidão na qual os inquisidores trabalham, jamais expostos ao 
contraditório, fora dos grilhões da dialética, pode ser que ajude no 
trabalho policial, mas desenvolve quadros mentais paranoicos. 
Chamemo-os primado da hipótese sobre os fatos: quem investiga 
segue uma delas, às vezes com os olhos fechados; nada lhe garante 
mais fundada em relação às alternativas possíveis, nem esse mister 
estimula, cautelarmente, a autocrítica; assim como todas as cartas 
do jogo estão em sua mão e é ele que as coloca sobre a mesa, 
aponta na direção da “sua” hipótese. (CORDERO, 1986, apud, 
LOPES JÚNIOR; GLOECKNER, 2015). 

 

 

5.3 O Inquérito Processual e a existência de posições doutrinárias acerca da 

incidência nele ou não dos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa 

 

 

O processo penal é o único meio para se aplicar as punições previstas no 

Direito Penal. Para figurar como acusado em um processo penal, basta estar vivo, 

uma vez que a responsabilidade pessoal do sujeito é nele averiguada, para, ao fim, 

decidir-se por culpado ou inocente. 

No Brasil, ordinariamente, a investigação da maioria das infrações penais 

comuns se dá pela figura do inquérito policial20, que, consoante aduz Guilherme de 

Souza Nucci (2006, p. 75), é “um procedimento preparatório da ação penal, de 

                                                           
20 Para os crimes de menor potencial ofensivo, sendo considerados estes as contravenções penais, regidas pelo 
Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, e todos aqueles cuja pena máxima abstratamente cominada 
não ultrapasse dois anos, segundo os Arts. 60 e 61 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplica-se o 
procedimento simplificado conhecido como Termo Circunstanciado de Ocorrência, de acordo com o Art. 69 
desta última. 
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caráter administrativo, conduzido pela Polícia Judiciária e voltado à colheita 

preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria”. 

Da mesma forma, Fernando da Costa Tourinho Filho (2009), conceitua 

inquérito policial como: “O procedimento administrativo, preparatório e inquisitivo, 

presidido pela autoridade policial e constituído por um complexo de diligências 

realizados pela policial judiciária com, vistas a apuração de um infração penal à 

identificação de seus autores”. 

Em posição comumente sustentada em doutrina, Vicente Greco Filho 

(1997) assevera que 

a finalidade investigatória do inquérito cumpre dois objetivos dar 
elementos para a formação da opinio delicti do órgão acusador, e dar 
o embasamento probatório suficiente para que a ação penal tenha 
justa causa. A justa causa para a ação penal é o conjunto de 
elementos probatórios razoáveis sobre a existência do crime e da 
autoria (GRECO FILHO, 1997, p. 94). 

 

Quanto ao processo penal, por sua vez, este não se dá apenas em face 

daqueles que se posicionam de forma contrária à lei penal, mas todos aqueles que 

sofram alguma acusação (novamente, aqui quando há indiciamento – acusação em 

sentido amplo), de terem supostamente cometido um fato criminoso – o que, 

ressalte-se, é algo bem diferente.  

Da mesma forma, qualquer indivíduo sobre o qual recaia mera suspeita 

está sujeito à investigação da fase pré-processual, sendo que, nesse sentido, tudo 

que se diz acerca da fase processual pode-se dizer da sua fase prévia, com ainda 

um plus: esta apresenta importante característica, só dela, que é evitar acusações 

infundadas. 

Nesse sentido, Lopes Júnior e Gloeckener (2015, p. 101-123) enumeram 

outras duas, para além da clássica função de “busca do fato oculto”, do fato 

supostamente delituoso, tão erroneamente difundida nos bancos acadêmicos como 

única, como o objetivo do inquérito policial. Cita ainda a função simbólica, de 

natureza sociológica, de apaziguamento social e aquela que aqui tratamos, que se 

trata de evitar acusações infundadas. 

Nucci (2006, p. 75) também sustenta existir uma função de filtro no 

inquérito policial, pois, segundo ele, “o simples ajuizamento de uma ação penal 
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contra alguém provoca um fardo à pessoa de bem, não podendo, pois, ser ato 

leviano, desprovido de provas e sem um exame pré-constituído de legalidade”. 

Destarte, pode-se concluir, diferentemente do que comumente se afirma 

nas faculdades de Direito do país, o inquérito, findo, tem seu objetivo alcançado não 

só quando permite a instauração de um processo criminal. Em verdade, referido 

procedimento tem igualmente seu desiderato alcançado também quando se evita 

que se instaure um procedimento em desfavor de um inocente. 

Isso porque parte do conjunto de cerimônias degradantes que perfaz a 

persecução penal brasileira (e aqui poderíamos falar nos custos da persecução 

estatal, não só econômicos, mas sociais e morais, em grande parte suportados pelo 

indivíduo processado), o chamado “inquérito policial” passa por uma verdadeira crise 

no Brasil (LOPES JÚNIOR; GLOECKNER, 2015, p. 399-400).  

Apesar de ter raízes mais antigas, o modelo atual do inquérito conduzido 

pela Polícia Judiciária foi concebido sob a ordem autoritária do Código de Processo 

Penal vigente, que data de 1941, época do autocrático Estado Novo, sob os 

auspícios da não menos antidemocrática Constituição de 1937 (BRASIL, 1937, p. 

61).  

Não obstante, com a necessária filtragem hermenêutico-constitucional, 

segue sendo a regra no ordenamento jurídico pátrio, sendo, entretanto, prescindível, 

inclusive segundo o próprio Código Processual Penal, nos seus artigos 4º, § único, 

27 e 39, § 5º, uma vez que o titular da ação penal de iniciativa pública, o Ministério 

Público, pode oferecer a ação se já houver elementos de convicção que considere 

suficientes – ou mesmo nos casos de competências específicas ou de ações penais 

de natureza privada. 

Atualmente, tem o inquérito policial previsão nos artigos 4º ao 23 do 

Código de Processo Penal, tratando-se de um procedimento de natureza 

administrativa. Expressamente, em seu Art. 4º, in fine, apenas há a função de busca 

da autoria e da materialidade de infrações penais, olvidando-se as demais 

supracitadas.  

De seu caráter instrumental, Renato Brasileiro de Lima (2016) enumera 

como duas suas funções, quais sejam (ipsis verbis): 

a) preservadora: a existência prévia de um inquérito policial inibe a 
instauração de um processo penal infundado, temerário, 
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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 (LIMA, 2016). 

 

Além destas, outra função do inquérito policial pode ser elencada, de 

natureza simbólica, de cunho até mesmo sociológico, que se perfaz ao contribuir 

para restabelecer a paz violada com a conduta delituosa. Contribui, assim, também 

para amenizar o mal causado pelo delito, ao causar a sensação de que os órgãos 

estatais estão a cumprir o seu papel de evitar a impunidade (LOPES JÚNIOR; 

GLOECKNER, 2015, p. 104-107). 

Quanto ao objeto do procedimento, que sempre é o fato constante na 

noticia criminis, insta salientar que existem certas limitações. Chama-nos aqui 

atenção para a limitação qualitativa que existe nessa fase, tanto no aspecto 

horizontal, em que está limitado a demonstrar a provável existência do fato 

aparentemente criminoso e sua autoria, como no aspecto vertical, quanto aos 

fundamentos jurídicos trabalhados, devendo o resultado de todo trabalho, se for o 

caso, ser posteriormente revisitado na fase judicial (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 286).  

Destarte, o trabalho se propõe, sumária e previamente perfilando 

diferentes visões na Doutrina, a apresentar uma análise da fase preliminar ao 

processo penal, com especial enfoque na incidência ou não do direito ao 

contraditório no procedimento apuratório denominado inquérito policial, observando 

a sua trajetória em termos da legislação brasileira. 

Sumarizando, de acordo com a possibilidade ou não de contraditório e 

ampla defesa na investigação preliminar, classificamos em dois grupos de 

entendimentos diversos sobre o assunto na Doutrina brasileira: o primeiro e sua 

visão tradicional acerca da temática, que guarda o investigado como objeto da 

investigação, para o qual não categoricamente incidem os pluricomentados 

princípios, e o segundo, com sua visão a que chamamos garantista, consentânea 

com a ideia de que o investigado é, em verdade, sujeito de direitos, para o qual já se 

fala em garantia de um contraditório e de, pelo menos, “alguma” defesa na fase 

investigativa. 
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5.3.1 Visão Tradicional: o Investigado como objeto da persecução penal e a 

ampla discricionariedade da sua condução 

 

 

Neste primeiro grupo estão os autores que mais se associam ao 

paradigma inquisitório. O investigado é objeto da investigação e, por conseguinte, 

não existem direitos inerentes, próprios ao procedimento persecutório. 

É, aqui, descabido se falar em direito a contradizer os fatos apontados ou 

mesmo, ainda que sumariamente, defender-se da sua imputação. Assim, segue 

essa doutrina tradicional afirmando que “no inquérito policial não há contraditório ou 

ampla defesa” (Caliari et al., 2015, p. 54).  

Para Júlio Fabbrini Mirabete (2000), corresponde o inquérito policial a 

uma instrução de caráter inquisitivo, com mero valor informativo, destinada a 

subsidiar futura ação penal. Ressalva, contudo, que existiriam certas provas cuja 

robustez as emprestaria maior confiabilidade, como, por exemplo, as provas 

periciais, as quais teriam equivalente valor àquelas produzidas em juízo (op. cit., p. 

74). 

Renato Brasileiro de Lima (2016) pontua que 

 

Prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a 
observância do contraditório só é obrigatória, no processo penal, na 
fase processual, e não na fase investigatória. Isso porque o 
dispositivo do art. 5º, LV, da Carta Magna, faz menção à observância 
do contraditório em processo judicial ou administrativo. Logo, 
considerando-se que o inquérito policial é tido como um 
procedimento administrativo destinado à colheita de elementos de 
informação quanto à existência do crime e quanto à autoria ou 
participação, não há falar em observância do contraditório na fase 
preliminar de investigações (LIMA, 2016). 

 

Por sua vez, Alexandre de Moraes (2009) entende 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, de caráter investigatório, destinado a 
subsidiar a atuação do titular da ação penal, o Ministério Público 
(MORAES, 2009). 
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Nesse sentido, Távora e Alencar (2012), entendem que: 

 
O Delegado de Polícia conduz as investigações da forma que melhor 
lhe aprouver. O rumo das diligências está a cargo do delegado e os 
arts. 6º e 7º do CPP indicam as diligências que podem ou devem ser 
desenvolvidas por ele. A autoridade policial pode ou não atender aos 
requerimentos patrocinados pelo indiciado ou pela própria vítima (art. 
14 do CPP), fazendo um juízo de conveniência e oportunidade 
quanto à relevância daquilo que lhe foi solicitado. Só não poderá 
indeferir a realização do exame de corpo de delito, quando a infração 
praticada deixar vestígios (TÁVORA; ALENCAR, 2012, p. 105). 

 
Bem caracterizando a visão tradicional, pela ausência do direito ao 

contraditório e à ampla defesa, que, caminha lado a lado com a defesa da total 

discricionariedade na condução das investigações, Damásio de Jesus (1989) 

assevera simplesmente que “a autoridade policial tem a faculdade de deferir ou não 

as diligências requeridas” (op. cit., p. 12). 

Sobre o poder discricionário da Administração Pública, tem-se que é uma 

margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra o 

seu dever de fazer cumprir a própria lei, decorrendo ou da previsão legislativa ou 

mesmo da sua omissão, uma vez que o ordenamento jurídico não poderia prever 

todas as atuações possíveis do agente administrativo (MELO, 2007; DI PIETRO, 

2007 apud COSTA, 2015). 

De outra parte, Rocha (2006), tratando especificamente da mudança na 

sistemática do interrogatório do acusado no processo penal, promovida pelas 

alterações no CPP trazidas pela Lei n° 10.792, de 10 de dezembro de 2003, afirma 

categoricamente que o contraditório segue inexigível na fase policial. Não há, de 

acordo com esse autor, a obrigatoriedade de defesa técnica no inquérito policial e, 

portanto, inexiste o contraditório nesta etapa. As investigações ocorreriam da forma 

como melhor aprouvesse a autoridade policial, dentro de uma perspectiva 

discricionária. 

Contudo, duas ponderações precisam ser consideradas: a primeira diz 

respeito à abrangência dos alterados Arts. 185 a 196 do CPP e a segunda quanto à 

diferenciação nos conceitos. Assim, os referidos artigos tratam especificamente do 

interrogatório do acusado perante a autoridade judiciária, e não policial, tratando 

ainda o Autor o contraditório como se apenas defesa técnica fosse, conquanto sejam 
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coisas diferentes, sendo a defesa técnica, feita por profissional especializado, que, 

no Brasil, só pode ser um advogado, apenas uma das facetas da ampla defesa 

(LIMA, 2016).  

Assim, conclui Rocha (2006): 

De ver-se, também, que o inciso V do art. 6° do CPP remete a 
autoridade policial ao art. 185 e seguintes, ressalvando a sua 
observância "no que for aplicável". Se historicamente os atos 
procedimentais do inquérito policial sempre foram inquisitórios, não 
há que se estender a interpretação no sentido de reputá-lo 
contraditório agora, por força de uma mera expressão inserida num 
artigo modificado do diploma processual (ROCHA, 2006). 

 
Da mesma forma, Renato Brasileiro de Lima (2016), sustenta a não 

exigibilidade do princípio do contraditório no inquérito policial: 

 

Dessa fase pré-processual não resulta a aplicação de uma sanção, 
destinando-se tão somente a fornecer elementos para que o titular da 
ação penal possa dar início ao processo penal. Logo, ante a 
impossibilidade de aplicação de uma sanção como resultado 
imediato das investigações criminais, como ocorre, por exemplo, em 
um processo administrativo disciplinar, não se pode exigir a 
observância do contraditório e da ampla defesa nesse momento 
inicial da persecução penal (LIMA, 2016). 

 

Complementa o citado Autor: 

 
É uma ilusão – e até mesmo ingênuo – imaginar que o exercício do 
contraditório diferido e a ampla defesa na fase investigatória possa 
colaborar com as investigações, pois esta não é a regra que se nota 
no cotidiano policial. Ao revés, como destaca Mittermaier,30 em 
observação ainda atual para muitos casos, “no crime, o autor do 
delito toma todas as precauções imagináveis para tornar a prova 
impossível, e apagar todos os vestígios; adrede procura a escuridão 
e afasta todas as testemunhas que possam comprometer”. Não se 
pode, portanto, admitir o contraditório e a ampla defesa nessa fase 
pré-processual, sob pena de se criar uma situação desigual capaz de 
prejudicar sobremaneira a eficiência dos órgãos persecutórios na 
elucidação das infrações penais (LIMA, 2016). 

 
Nesse sentido, endossando a posição doutrinária neste tópico estudada, 

tem-se André Luiz Nicolitti (2014), para quem, “o inquérito policial é um 

procedimento. Assim, o que distingue o procedimento do processo é existência ou 

não do contraditório. Na fase do inquérito, não há contraditório, portanto ele é 

inquisitivo”. 
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Ratifica a posição em comento Paulo Rangel (2011), para quem 

 
[...] não havendo acusação no inquérito policial, mas, sim, mera 
investigação de fatos, o indiciado não precisa se defender. Não 
incide a regra constitucional do inciso LV do art. 5º que, 
expressamente, exclui o inquérito das peças contraditórias [...] 
Ademais, a própria característica do inquérito, de ser ele inquisitorial, 
veda o contraditório (RANGEL, 2011). 

 
Referendando a mera faculdade da autoridade que preside a investigação 

preliminar, tem-se alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, que, por exemplo, 

dizem: “O princípio do contraditório, previsto no Art. 5º, LV, da CF, é inexigível no 

inquérito policial, que não possui instrução criminal e sim investigação criminal de 

natureza inquisitiva” (STF, HC 55.447, DJU 16.09.77, p. 6281). 

No mesmo sentido, outro julgado do STF traz expressamente em sua 

ementa: 

 
A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal firmou o 
entendimento no sentido de que “o inquérito policial é peça 
meramente informativa, não suscetível de contraditório, e sua 
eventual irregularidade não é motivo para decretação da nulidade da 
ação penal”. (HC 83.233/RJ, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ 
19.03.2004.) 

 
O fundamento dessa corrente de pensamento está nos artigos 6º e 14 do 

Código de Processo Penal. O primeiro elenca uma série de diligências que a 

doutrina geralmente aponta como de realização discricionária pela autoridade; o 

último, ipsis verbis, que “o ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado 

poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da 

autoridade”.  

Portanto, para esta corrente doutrinária, haveria discricionariedade da 

autoridade policial, que pode conduzir os rumos do procedimento investigativo da 

forma como entender melhor. Como visto, não haveria necessidade de observância 

dos referidos princípios constitucionais, que não teriam incidência na fase preliminar 

ao processo penal, mas tão somente neste.  
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5.3.2 Visão Garantista: a Investigação Preliminar e sua Função de Filtro 

Contra Possíveis “Alucinações” 

 

 

Embora a doutrina e jurisprudência majoritária sigam afirmando, pura e 

simplesmente, a “desnecessidade do inquérito”, a sua prescindibilidade diante de 

elementos de informação que se considerem suficientes para uma acusação em 

juízo, para esta corrente, uma importante função estaria a ser desconsiderada: a de 

filtro contra acusações infundadas. 

Realizada na fase pré-processual como um também verdadeiro objetivo 

do inquérito, uma vez que um processo penal contra alguém só pode ser admitido se 

houver fundados indícios de materialidade e autoria em relação a essa pessoa – o 

chamado fumus commissi delicti, sendo causa de rejeição da denúncia ou queixa a 

sua ausência.  

Diz-se que as apurações preliminares e, mais especialmente, o flagrante, 

contém em si um excesso, uma tendência a alucinar. “Alucinação”, nesse caso, seria 

o natural torpor que a evidência provoca pelos sentidos, fazendo, muitas vezes, uma 

determinada situação parecer aquilo que não é; em outras, por consectário lógico, 

não parecer aquilo que realmente é.  

Considerando evidente como aquilo para o qual se dispensa a prova e 

que “a evidência opera contra a crítica e contra a democracia” (MARTINS, 2010, 

apud LOPES JÚNIOR, 2015, p. 69), sendo a prova um seu obstáculo, admitir o 

exercício do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial (ou ministerial) é 

nada menos que mitigar o caráter alucinatório dessa mesma evidência, 

potencialmente perigosa justamente pelo seu caráter alucinatório.  

Martins (2010) assim caracteriza: 

 
Diz-se evidente o que dispensa a prova. Simulacro de 
autorreferencialidade, pretensão de uma justificação centrada em si 
mesmo, a evidência corresponde a uma satisfação demasiado rápida 
perante indicadores de mera plausibilidade. (MARTINS, 2010, p. 02)  

 
Sobre os perigos que ela, a evidência, proporciona, aduz Martins (2010): 
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A evidência representa uma alucinação, mas não no sentido de um 
percepto do irreal em vez da percepção do existe: antes significa a 
transposição da percepção para outra coisa que não ela mesma. É 
uma operação alucinatória que com força irrecusável do irreal, 
converte em verdade a percepção e a significação. Trata-se, 
precisamente, de um exercício de ostensão. (MARTINS, 2010, p. 12) 

 
Ora, se é certo que na fase pré-processual não se pode falar em “prova” 

(dada a inexistência dialética da relação jurídica processual, que permite um 

contraditório aprofundado), é igualmente correto se dizer que o inquérito é um 

instrumento do instrumento que é o processo (judicial, no caso), tendo, portanto, 

uma instrumentalidade qualificada (LOPES JÚNIOR; GLOECKNER, 2015, p. 96), 

sendo, uma de suas funções, justamente, demarcar com eficiência toda a matéria a 

ser discutida em juízo (a matéria essencialmente “probatória”). 

Em verdade, não obstante a eficácia dos atos de investigação 

característicos desta fase ser endoprocedimental, não devendo ser valorados como 

atos de prova no processo, o Código de Processo Penal afirma tão somente que não 

podem “exclusivamente” fundamentar a sentença. 

O problema é que diz o Art. 155 do CPP: 

 
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente 
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 
cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

 
Assim, de acordo com a letra da lei, a condenação pode ser 

fundamentada no inquérito, desde que não o seja exclusivamente nele. Para Lopes 

Júnior (2014, p. 106-107), é comum haver na prática um famigerado “cotejo das 

provas (propriamente ditas) da fase processual com as do inquérito”, sendo 

manifesto o prejuízo para o acusado, bastando-se uma retórica falaciosa para 

condenar com base no ultrapassado sistema inquisitivo, feito tal qual o inquérito 

policial, o que sepulta o devido processo legal.  

Portanto, a crítica alega que a redação do Art. 155 do CPP permite a 

manipulação retórica do discurso para aquele que, lastreado apenas nos elementos 

colhidos no inquérito, deseja a condenação. Em suma, de acordo com tal 

pensamento, o ordinário uso indevido dos elementos da fase prévia ao processo 

somente reforçaria a ideia da importância de repensá-la, quando não a redesenhar, 
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de acordo com os limites traçados pelo Constituinte de 1988, se assim preciso for 

para conformar o procedimento a um necessário “viés democrático”. 

Cabe aqui mencionar, por curiosidade, que quando o projeto de lei Nº 

4.205/01, que veio a dar a atual redação do Art. 155 do CPP, voltou para a Câmara 

dos Deputados, a Emenda Nº 1/2007 do Senado Federal, que continha a pretendida 

retirada da palavra “exclusivamente”, foi rejeitada pelo relator, o deputado Flávio 

Dino, pois, segundo transcreveu em seu voto, “[o inquérito policial] não segue mais o 

antigo paradigma de investigação inquisitória, havendo, atualmente, observância às 

garantias do acusado no que tange à ampla defesa, sendo, inclusive, assegurado o 

acesso do advogado aos autos do inquérito”. 

Em outras palavras, a emenda do Senado Federal ao projeto de lei que 

veio a alterar o CPP foi rejeitada pela Câmara, sob o argumento de que já na fase 

do inquérito policial, haveria exercício da ampla defesa – e, consequentemente, do 

contraditório. Portanto, o entendimento externado pela Câmara dos Deputados 

parece ir ao encontro desta corrente de pensamento, que entende ela existência de 

referidos direitos constitucionais já desde a fase investigativa da persecução penal. 

Tal corrente doutrinária defende uma especial atenção quanto à 

participação do investigado, sempre que contra ele recaia alguma imputação, e, 

obviamente, sempre que possível, quando de um chamado indiciamento direto. Por 

óbvio, resta tal mister resta impossibilitado, ainda que eventualmente 

temporariamente, quando o investigado não é encontrado, estando em local incerto 

e não sabido– caso em que se dá o indiciamento indireto.  

Noutro giro, é certo que o procedimento deve ser sumário (LOPES 

JÚNIOR; GLOECKNER, 2015, p. 180-181), mas essa sumariedade não deve ser 

perseguida a qualquer custo e exige algumas ponderações, pois uma investigação e 

imputação irresponsável e previamente realizadas, ou mesmo uma acusação formal 

sem uma criteriosa investigação, podem fomentar, a posteriori, uma condenação 

injusta.  

Dessarte, para esta corrente doutrinária, a fase preliminar (o inquérito – 

policial ou não) não se converteria em um processo judicial com todas as suas 

peculiaridades e garantias plenas, nem apenas se destinaria a apenas subsidiar 

futura essa ação penal, mas sobretudo pode-se dizer que teria função essencial à 
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concretização da democracia substancial, com o condão de poder evitar injustiças – 

e o simples fato de estar submetido desnecessariamente à violência 

institucionalizada do processo é uma flagrante injustiça.  

Levando-se em contato o caráter estigmatizante do processo penal 

(LOPES JÚNIOR; GLOECKNER, 2015, p. 113-114) e as intrínsecas penas 

processuais (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 181-184), que criam e reforçam o processo 

de etiquetamento, através do qual o indivíduo vai sendo despojado de sua 

identidade e recebe outra, degradada, e que, por si só, segundo a Criminologia 

(teoria do labelling approuch) (DIAS, 1999, apud VIANA, 2014, p. 156), é um fator 

criminógeno, urge se pensar em uma política de redução de danos. 

É cristalina a virada ideológica: para este grupo, serve o procedimento 

investigativo preliminar de base não só para o recebimento da ação processual 

penal, como apenas o alega um sem-número de manuais de Processo Penal, mas 

também para resguardar a incolumidade física e psíquica do indivíduo. Haveria, por 

conseguinte, a necessidade de, desde a fase preliminar ao processo penal, 

maximizar-se a eficácia de direitos fundamentais positivados na Constituição Federal 

de 1988, em especial do direito ao contraditório e da garantia da ampla defesa – 

previstos no Art. 5º, LV, da Carta Política (LOPES JÚNIOR; GLOECKNER, 2015, p. 

407).  

Seria imperativo, portanto, mitigar o seu viés inquisitorial, possibilitando 

efetivamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, sempre que possível, 

oportunizando ao imputado “dar a sua versão dos fatos”, freando o caráter 

naturalmente alucinatório da evidência e fortalecendo a democracia, evitando-se 

acusações infundadas.  

Assim, oportunizar a oitiva e a postulação pelo investigado é medida 

salutar a um sistema democrático. Não se poderia apenas dizer que se trata de 

“faculdade” da Autoridade. Sobre contraditório e democracia, Lopes Júnior (2014) 

pontua: 

 
O sistema processual penal democrático impõe a máxima eficácia 
das garantias constitucionais e está calcado no “amor ao 
contraditório” [...] no modelo fundado na democraticidade, há um 
fortalecimento do ‘indivíduo’, um fortalecimento das partes 
processuais. A decisão, na linha de Fazzalari, é “construída em 
contraditório”, não sendo mais a jurisdição o centro da estrutura 
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processual e tampouco o “poder” jurisdicional se legitima por si só 
(LOPES JÚNIOR, 2014, p. 119). 

 
Segue afirmando o referido Autor (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 337) que 

“fortalecer o sujeito (de direitos) dentro e fora do processo é uma marca indelével do 

modelo democrático, que não pactua com a ‘coisificação’ do ser”. A expressão “fora 

do processo” trata-se exatamente da sua fase preliminar.  

Com efeito, O Estado Democrático de Direito não se coadunaria com a 

“coisificação” do ser, como se apenas um “objeto de investigação” fosse. Portanto, 

no mínimo razoável a concessão da oportunidade de oitiva do acometido por uma 

imputação de uma determinada infração penal. 

Por conseguinte, advogam, dada a sua incompatibilidade com o sistema 

político-cultural vigente, seria imperativo questionar a doutrina positivista que segue 

dizendo pura e simplesmente ser de natureza inquisitiva a investigação preliminar, 

mesmo que, para isso, siga ela negando direitos fundamentais devidos a qualquer 

um que sofra uma persecução estatal.  

É exatamente este o pensamento de Lopes Júnior (2014), que afirma ser 

“lugar comum na doutrina a afirmação genérica e infundada de que não existe direito 

de defesa e contraditório no inquérito policial”, referindo-se à possibilidade de o 

indiciado exercer no interrogatório policial sua autodefesa positiva (dando sua 

versão dos fatos); ou negativa (usando seu direito de silêncio). Também poderá 

fazer-se acompanhado de advogado (defesa técnica), que poderá agora intervir no 

final do interrogatório. Poderá, ainda, solicitar diligências e juntar documentos, à luz 

do art. 14 do CPP. (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 337). 

Em definitivo, defende o citado Autor, não se trata de trazer as 

características do modelo acusatório para a fase prévia ao processo (até porque 

ausente a dialeticidade que lhe é característica), mas fortalecê-lo, criando 

previamente as condições para tanto.  

Com efeito, dizer “democrático” é exatamente o contrário de dizer 

“inquisitivo” e muito além de dizer “constitucional”, sendo ainda mais do que 

simplesmente “acusatório” (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 119) – e, defende a corrente, 

é este o caminho a ser trilhado, ainda que se tenha de enfrentar respeitáveis 

posições em sentido contrário, que acreditam na natureza “inquisitiva” da fase pré-
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judicial (algo aqui entendido como algo incompatível com o ordenamento jurídico 

vigente). 

Lopes Júnior e Gloeckner (2015), tratando da necessidade do 

contraditório e do direito de defesa já no inquérito policial, apregoam: 

 
Com a imputação e, principalmente, com o contraditório, que surge 
da comunicação da existência da imputação, nasce para o sujeito 
passivo à possibilidade de resistir a pretensão investigatória e 
coercitiva estatal, atuando no procedimento, na busca de provas de 
descargo ou, ao menos, que possam atenuar a pena que 
eventualmente venha a ser imposta ao final do processo (LOPES 
JÚNIOR; GLOECKNER, 2015, p. 467).  

 
Concluem estes multicitados Autores, dizendo: 

 
O inquérito tem uma inspiração autoritária, é fruto do regime 
autoritário e excepcional de 1937 e, como se isso não fosse 
suficiente, foi influenciado pelo fascista “Código de Rocco”. 
Felizmente, o momento político atual é muito diverso, mas o Código 
segue igual. É imprescindível uma leitura crítica do CPP para que ele 
seja adequado à Constituição, e não o contrário. O sujeito passivo 
não deve ser considerado mero objeto de investigação, pois, em um 
Estado de Direito, como o nosso, existe toda uma série de garantias 
e princípios de valorização do indivíduo que exigem uma leitura 
constitucional do CPP, no sentido de adaptá-lo à realidade (LOPES 
JÚNIOR; GLOECKNER, 2015, p. 221). 

 
Esses autores aduzem que o momento político atual é muito diverso e 

requer uma mudança de paradigma, afinal, desde os idos de 1988, vivemos sob os 

auspícios de uma Constituição que é ou se pretende democrática. Reclamam, 

assim, que o Código de Processo Penal, que embora seja formalmente um Decreto-

Lei21 com status de lei ordinária, seja lido em função da Constituição, e não o 

contrário. Preconizam eles nada menos que “uma leitura constitucional da lei”, como 

sói ocorrer em democracias constitucionais. 

O fundamento desta corrente, pois, está no Art. 5º, LV, da Lei Maior, que 

prevê o contraditório e a ampla defesa “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral”. Desta forma, advoga esta linha 

doutrinária, referido dispositivo constitucional nitidamente abarca a acusação formal 

                                                           
21 Espécie legislativa hoje extinta no Brasil. 
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de determinado fato criminoso feita pelo Delegado de Polícia a um indivíduo, o 

chamado “indiciamento”.  

O indiciamento está hoje regulado pela Lei Nº 12.830, de 20 de junho de 

13, que, em seu Art. 2º, 6º, traz o seguinte enunciado: “O indiciamento, privativo do 

Delegado de Polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-

jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias”.  

Trata-se, o indiciamento, de uma imputação em sentido amplo, em caráter 

administrativo, quando a autoridade policial atribui a alguém a prática de um fato 

aparentemente delituoso. Nesse particular, “qualquer forma de imputação 

determinada representa uma imputação em sentido amplo” (LOPES JÚNIOR; 

GLOECKNER, 2015, p. 468). 

Do mesmo modo, Fernandes (2002) define imputação como “um juízo 

pelo qual se atribui a alguém a prática de fato penal relevante”, dividindo-a entre 

aquela em sentido amplo, que abarcaria aquela da fase investigatória, materializada 

pelo indiciamento, e aquela em sentido estrito, materializada com o oferecimento da 

denúncia, que visa à formação da relação jurídico-processual. (FERNANDES, 

2002b, p. 103).  

De outra monta, insta salientar que só se pode efetivamente falar em 

princípio do contraditório se estivermos em um sistema acusatório, e para aqui dele 

tratarmos no âmbito do direito processual penal, é preciso concebermos o 

procedimento persecutório de forma ampla, como um complexo gradualmente 

mitigatório das liberdades individuais. 

Nesse sentido, esclarecem Aury Lopes Júnior e Ricardo Jacobsen 

Gloeckner (2015) que  

 

a imputação indica um verdadeiro status da pessoa, que resulta da 

diminuição do que Jellinek denomina status libertatis, e, por isso, a 

pessoa em situação de suspeita por haver praticado um fato punível 

está, desde logo, submetida a medidas cautelares reais, pessoais, 

diligências policiais ou judiciais etc. que podem ser adotadas na 

investigação preliminar (LOPES JÚNIOR, GLOECKNER, 2015, p. 

421). 
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Assim, para Baldan (2007), o inquérito policial é “processo policial 

judicializado, ainda que despido de rigidez procedimental [...] por força de previsão 

constitucional, deve ser elaborado exclusivamente pela policia judiciária, auxiliar do 

Poder Judiciário”.  

Neste esteio, a própria noção de processo como relação jurídica, 

concepção civilista de Bülow, dá lugar à de processo como situação jurídica, na 

concepção de Goldshmidt, como um sistema escalonado e gradual de mitigação de 

liberdades, onde a situação do sujeito passivo pode ou não se agravar (LOPES 

JÚNIOR, 2014, p. 69-74). 

Ocorre que a chamada teoria geral do processo foi pensada a partir do 

Direito Civil, sendo comumente ensinada nas universidades na propedêutica do 

Direito processual geral, não obstante existam distinções fundamentais entre o 

fenômeno processual civil e o fenômeno processual penal (RAMALHO JÚNIOR, 

2015, p. 22-24), decorrendo disso inúmeras acepções que, tendo sido pensadas 

para o Direito Civil, destoam da natureza das pretensões penais, veiculadas através 

do seu instrumento, normatizado e estudado este pelo Direito Processual Penal. 

Contudo, impende ressaltar que a ação no processo penal perpassa pelo 

princípio da necessidade, não havendo realização da pretensão penal externamente 

ao processo correspondente, não havendo um direito a se adjudicar, como ocorre no 

âmbito civil. Nesse particular, a fase pré-processual adquire bastante relevância. 

(LOPES JÚNIOR, 2015, p. 232). Isso porque a pretensão penal decorre de uma 

construção escalonada, em que o direito de liberdade do indivíduo vem sendo 

paulatinamente mitigado desde a fase pré-processual, estando presentes 

expectativas, perspectivas, chances, riscos, cargas e liberação de cargas (LOPES 

JÚNIOR, 2014, p. 70).  

Cada ação, ativa ou passiva (inação), correspondente a expectativas de 

decisões (pelas autoridades policial ou mesmo judicial), que variam de acordo com 

as perspectivas de cada um dos envolvidos no procedimento (ROSA, 2015, p. 31-

34) O “acusador” possui inteiramente as cargas da acusação (em sentido amplo, 

pois em sentido estrito se dá apenas no processo) e pode ou não se liberar delas, 

conforme a estratégia, sendo que o indiciado possui apenas riscos, que variam 

conforme sua ação ou inação.  
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Nesse ínterim, consideradas as peculiaridades do Direito Penal e 

Processual Penal, não é errado afirmar-se que o processo, sendo um procedimento, 

inclui também o inquérito como uma de duas fases, sem desconsiderar que a 

relação processual é que se inicia pela acusação. (TORNAGUI, 1987 apud NUCCI, 

2006, p. 75). 

Em verdade, a noção de processo como situação jurídica, de James 

Goldschmidt (LOPES JÚNIOR, 2014), sendo o processo como um procedimento 

global, em que as fases pré-processual e especificamente processual se unificam 

como um complexo sistema de mitigação paulatina das liberdades individuais 

conforme o sistema adotado pelo nosso processo penal pátrio. Assim, na seara 

penal, tal construção contrapõe-se àquela de processo como relação jurídica, 

clássica, civilista, de Büllow, pela qual a fase do inquérito parece estanque em 

relação à fase que lhe é contingente e posterior, a processual. 

No decorrer dessa complexa relação, a mitigação da liberdade do 

indivíduo é feita pari passu, conforme a sucessiva liberação das cargas que cabe ao 

acusador. A conduta do indiciado investigado varia conforme a estratégia e o risco, 

podendo sua inação – ou mesmo sua ação desaguar em um prejuízo (aqui 

objetivamente considerado, o fortalecimento da probabilidade do cometimento do 

fato imputado). 

Todavia, como submeter alguém a uma pena – e, no inquérito, 

determinadas medidas de natureza cautelar, como a drástica segregação da 

liberdade, podem se dar como uma inadmitida antecipação da pena – só é possível 

através de um processo, decorre que o direito ao contraditório não pode ser 

negligenciado, tampouco a garantia da ampla defesa, naturalmente mitigados pelo 

sumariedade do procedimento. 

Tal entendimento se mostra salutar, pois a qualificação do investigado em 

indiciado, recaindo então sobre ele imputação quanto à autoria do fato delituoso, 

além de poder resultar em um processo criminal, pode, antes disso, e com o aval do 

Judiciário (que, neste momento, examina a matéria apenas de forma superficial), dar 

azo a medidas demasiadamente invasivas de sua intimidade, chegando até mesmo 

a provisoriamente ao cerceamento de sua liberdade. 
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Pois bem, essa ideologia22 de negação de direitos ao suspeito de um fato 

delituoso coaduna com o histórico sistema inquisitório brasileiro de persecução 

penal, em que o investigado é essencialmente o objeto da investigação. Contudo, 

como visto, a despeito de ser repetida ad nausam nos bancos acadêmicos, não 

consta expressamente na legislação do país que trata da matéria. 

Ao contrário, o Art. 5º, LV, da CF assegura o contraditório e a ampla 

defesa “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral”, sendo o indiciamento nada menos que uma acusação em sentido amplo, uma 

imputação de crime feita ao suspeito pela autoridade policial.  

O referido Art. 5º, LV, da Carta Política, portanto, não se contenta com 

uma interpretação restritiva, tendo seu legislador ostentado uma postura claramente 

protetora do indivíduo, contra o uso abusivo do poder estatal de acusar (LOPES 

JÚNIOR, 2014, p. 337). Por óbvio, sendo norma jurídica como qualquer outra 

(BOBBIO, 1991, apud LOPES JÚNIOR., 2014, p. 155), a aplicação do referido 

princípio, com evidente prevalência normativo-axiológica diante das leis, por ser de 

índole constitucional, é imperativa e inteiramente aplicável ao inquérito policial 

(LOPES JÚNIOR, 2014, p. 303). 

Para esta corrente doutrinária, referido dispositivo constitucional não pode 

ser objeto de uma leitura restritiva, bem como o fato de tal mandamento tratar 

expressamente de “acusados”, e não de “indiciados”, tem qualquer importância para 

afastar a sua incidência do âmbito do inquérito policial e do respectivo indiciamento.  

Sustenta-se, por exemplo, que a expressão empregada na Constituição 

não é apenas “acusados”, mas “acusados em geral”, locução que perfeitamente 

pode abranger o indiciamento, uma acusação em sentido amplo (LOPES JÚNIOR; 

GLOECKNER, 2015, p. 467-468), tutelando os interesses do iniciado enquanto 

pessoa humana, sujeito de direitos. 

Por outro motivo, mas também relevante, há doutrina que apregoa 

deverem incidir na investigação policial contraditório e ampla defesa, pelo simples 

                                                           
22 Segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa Michaelis (2017), tal vocábulo significa: “(...) 5. maneira 
de pensar que caracteriza um indivíduo ou um grupo de pessoas, um governo, um partido etc. 6 PEJ Conjunto 
de concepções abstratas que constituem mera análise ou discussão sem fundamento de ideias distorcidas da 
realidade”. 
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fato de ser o inquérito policial um “processo administrativo preparatório ao exercício 

da ação penal” (CHOUKR, 2001, apud MACHADO, 2009, p. 109). 

Por conseguinte, no atual contexto democrático, sob os auspícios de uma 

“Constituição cidadã”, trata-se de reconhecer que as diligências não se encontram 

ao puro arbítrio da autoridade que presida a investigação, como também de impor 

limites à condução desta, com a exigência de justificação para cada ação a ser 

tomada, para cada diligência negada.  

Nesse diapasão, Lopes Júnior e Gloeckener (2015, p. 128) criticam a 

discricionariedade de fato das forças policiais, no sentido de que não seria 

promotora ela de qualquer ideal democrático de igualdade jurídica, dadas a variáveis 

muito particulares. A desconfiança, enquanto mecanismo produtor de estabilidade 

social (MARTINS, 2010, p. 36), é pressuposto da democracia, como já nos ensinou 

Agostinho Marques Ramalho Neto, falando dos juízes de direito (1994): 

 

Uma vez perguntei: quem nos protege da bondade dos bons? Do 
ponto de vista do cidadão comum, nada nos garante, “a priori”, que 
nas mãos do Juiz estamos em boas mãos, mesmo que essas mãos 
sejam boas. [...] Enfim, é necessário, parece-me, que a sociedade, 
na medida em que o lugar do Juiz é um lugar que aponta para o 
grande Outro, para o simbólico, para o terceiro (MARQUES NETO, 
1994). 

 

Insta mencionar que a própria discricionariedade, enquanto método de 

aplicação estatal, é fruto do ultrapassado do Estado Social, paradigma hoje 

superado pela noção de Estado Democrático de Direito. A escolha era uma 

interpretação dentre tantas outras possíveis, desde que no limite da lei, sendo que a 

respectiva legitimidade da decisão recaia sobre a autoridade investida no mister 

decisório (ZANOTTI; SANTOS, 2014, p. 80-81). 

No paradigma do Estado Democrático de Direito, contudo, o poder 

discricionário como fundamento da decisão não se sustenta, pois, conforme 

Dworking (2007), 

 

Cada caso concreto é único e irrepetível, existindo somente uma 
resposta adequada que deve ser racionalmente construída dentro de 
um sistema aberto de regras e princípios, que parte da Constituição e 
dos direitos fundamentais (DWORKING, 2007, apud, ZANOTTI; 
SANTOS, 2014, p. 83). 
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As providências adotadas no inquérito policial, portanto, devem ser 

tomadas conforme uma ação justificada, razoável, cujo decorrer procedimental não 

esteja simplesmente à mercê dos desejos ou caprichos pessoais da autoridade 

policial, mas, sim, de acordo com o que se mostrar melhor para a busca do fato 

oculto com respeito aos direitos e garantias fundamentais. Somente assim se 

mitigaria o “desamor ao contraditório” que a evidência opera (MARTINS, 2010, p. 2). 

O vigente Código de Processo Penal, em art. 14, preceitua que “o 

ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer 

diligência, que será realizada ou não, a juízo da autoridade”. O problema do 

dispositivo em questão reside na palavra “juízo”, pois as únicas ponderações que 

poderia a autoridade fazer seria sobre a verificação se o meio probatório requerido é 

legal, ou seja, lícito e legítimo. Portanto, a única negativa possível seria em caso de 

ilegalidade, seja porque os meios pelos quais se produziria a prova afrontem a 

legislação, ou mesmo até em casos de propósito protelamento do feito. 

Malgrado o período sabidamente antidemocrático em que foi constituído, 

o próprio CPP atual, em voga desde 1941, portanto, muito antes da Constituição de 

1988, em seu Art. 6º, inciso VIII, traz como um dos deveres da autoridade policial, 

quando estiver presidindo um inquérito, ouvir o ofendido. Está posto, portanto, um 

dos primeiros alicerces do contraditório: a informação. Daí em diante, não é preciso 

muito esforço para saber que quem ouve tem de ouvir o que o outro tem a dizer, 

incluindo eventuais teses defensivas ainda no bojo do procedimento preliminar. 

Neste esteio, é de se estranhar que, em nome de uma suposta 

discricionariedade existente, sob o manto da democrática Constituição de 1988, 

parte da doutrina defenda que a possibilidade de simplesmente contraditar a 

imputação e dela se defender inexista no procedimento em questão. 

Esta posição doutrinária também tem suas muitas matizes, não sendo 

uníssono os vocábulos utilizados para representar o direito de o investigado 

contradizer a imputação que lhe é feita. Por exemplo, Antonio Scarance Fernandes 

(2002) entende que sem dúvida, há a necessidade de se admitir o direito de defesa 

na investigação preliminar, ainda que efetivamente não se exija o contraditório, que 

ele entende possível somente se se impusesse a prévia intimação dos atos a serem 
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realizados, o que desnaturaria a própria eficácia da investigação. (FERNANDES, 

2002a, p. 64-65). 

Assim, se pudéssemos sumarizar o pensamento desta corrente em 

apenas uma citação, ficaríamos com Lopes Júnior e Gloeckner (2015): 

 
Ainda que não seja razoável exigir um contraditório pleno na 
investigação preliminar (seja inquérito ou outra modalidade), até 
porque seria contrário ao próprio fim investigatório, comprometendo 
ao esclarecimento do fato oculto. O que sim é perfeitamente exigível 
é a existência de um contraditório mínimo, que de forma concreta 
garantisse a comunicação e participação do sujeito ativo em 
determinados atos. Esse mínimo não afastaria a participação mais 
efetiva do sujeito passivo quando, conforme o caso, o segredo 
interno não se justificasse (LOPES JÚNIOR; GLOECKNER, 2015, p. 
407). 

 
Insta salientar, para resumir a ideia dessa corrente aqui esposada, que a 

primeira instância de proteção à dignidade, elevada a fundamento da República 

Federativa do Brasil (BRASIL, 1988, Art. 1º, inciso III), se daria com a necessária 

filtragem previamente à violência institucionalidade do processo, freando o caráter 

ilusório das evidências, intrínseco a um sistema puramente inquisitório, que não 

oportunize, de forma alguma, a participação dos investigados. Do contrário, 

advogam, violar-se-ia a Constituição Federal, consoante de depreende da leitura de 

seu Art. 5º, LV. 

No mesmo sentido, Lorena de Sá Ribeiro (2010) sustenta a aplicação do 

princípio do contraditório no inquérito policial:  

 

A Carta Maior de 1988 adota a concepção de Estado de Direito, 
fundamentado no princípio da constitucionalidade, em que o respeito 
aos direitos fundamentais é o centro de gravidade da ordem jurídica. 
É inquestionável que o ordenamento jurídico atual impõe ao ente 
estatal, como limite de sua atuação, não só princípio da legalidade, 
mas sobretudo a dignidade da pessoa humana. Esta última, se 
firmando como núcleo central do constitucionalismo pátrio. Diante 
deste expoente, a dignidade da pessoa humana deve irradiar seus 
fundamentos em todas as relações e institutos jurídicos, não sendo 
diferente no âmbito do inquérito policial. (RIBEIRO, 2010). 

 

Corroborando essa obrigatoriedade de observarem os princípios 

constitucionais em testilha também na fase investigativa, Zanotti e Santos (2014), 

apregoam que “passa a ser obrigatória a oitiva do indiciado no curso do inquérito 
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policial, uma vez que ele será afetado pela decisão de indiciamento ou mesmo pelo 

início da ação penal, salvo se estiver foragido ou em local desconhecido pela 

Autoridade Policial” (op. cit., p. 82). 

Nessa toada, o inquérito policial transforma-se, então, em um 

procedimento democrático, uma espécie de “romance em cadeia”, com a 

possibilidade da inclusão procedimental de todos os envolvidos que poderão ser 

afetados por decisões e entendimentos diretamente dele decorrentes (DWORKING, 

2007, apud ZANOTTI; SANTOS, 2014, p. 84).  

De tal modo, o inquérito assim constitucionalizado, por si, só incrementa a 

sua legitimidade no Estado Democrático de Direito, uma vez que, nele, o 

procedimento democrático deve fundamentar a legitimidade do Direito. 

(HABERMAS, 2003, apud ZANOTTI; SANTOS, 2014, p. 33). Com efeito, se a 

legitimidade do Direito é atualmente fundamentada sob as bases do princípio 

democrático, ela deve igualmente ser o lastro fundamental sob todo e qualquer 

poder exercido, seja nos processos legislativo, judicial, administrativo ou, ainda, no 

inquérito policial (ZANOTTI; SANTOS, 2014, p. 33). 

Continua Ribeiro (2010), insistindo que tal é a defesa da prevalência dos 

direitos fundamentais dentro do ordenamento vigente. O inquérito policial assim 

levado a cabo teria o condão de potencializar tais direitos, afirmando o princípio da 

pessoa humana dentro do nosso Estado Democrático de Direito.  

Por outro lado, Bruno Taufner Zanotti e Cleopas Isaías Santos (2014) 

ponderam: 

 

O Delegado de Polícia pode aplicar, por ele próprio o princípio do 
contraditório e da ampla defesa nos inquéritos policiais. Isso decorre 
da inexistência de uma previsão legal que determine uma exata 
concatenação dos atos [...] De qualquer forma, o contraditório e a 
ampla defesa não são proibidos, mas pode o Delegado de Polícia 
estabelecê-los, caso seja mais adequado para a investigação policial 
(ZANOTTI; SANTOS, 2014, p. 141). 

 

Os autores em questão, ainda que não defendam a obrigatoriedade de 

sua oportunização, não negam a possibilidade do exercício de tais direitos em sede 

do inquérito policial. Ao que parece, deixam ao critério da autoridade policial, desde 

que, na visão desta, seja adequada para a investigação em andamento. 
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Não faltam exemplos de sua aplicabilidade prática no CPP, como a 

possibilidade o indiciado oferecer autodefesa (positiva ou negativa) quando do seu 

interrogatório, do acompanhamento por defesa técnica nos atos do procedimento, 

quando poderá ela também intervir ao final do interrogatório, postulação de 

diligências e oferecimento de documentos (Art. 14 do CPP), até mesmo se falando 

em “defesa exógena”, com a apresentação de habeas corpus no juízo competente 

(LOPES JÚNIOR, 2014, p. 337). 

Nesse contexto, afirmar a existência de contraditório e da existência da 

ampla defesa já no inquérito pré-processual penal (em regra, o policial), seria se 

associar a uma corrente minoritária no Brasil, pautando-se na teoria do garantismo 

penal, uma redescoberta pós-moderna dos direitos liberais positivados com o ideal 

iluminista, que se alinha com o movimento neoconstitucionalista, intrinsecamente 

relacionado ao desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. O entendimento 

tradicional e majoritário na Doutrina caminha no sentido da sua negação. 
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6) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Entendendo-se o processo, em sentido amplo, como um complexo 

potencial e gradualmente mitigatório de liberdades individuais que abarca, também, 

a fase investigativa da persecução penal, bem como o indiciamento como uma 

acusação em sentido amplo, que agrava sobremaneira o status libertatis do 

indivíduo, emerge cristalino o mandamento contido no Art. 5º, LV, da Constituição 

Federal. 

Referido dispositivo constitucional preconiza que “aos acusados, e aos 

litigantes em geral, são garantidos o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes”, possibilidade que se mostra deveras importantes, 

considerando a peculiar função de filtro processual acusações infundadas da fase 

investigativa, em vista de todos os custos (sociais, econômicos, psicológicos etc.) 

que vem com o processamento de um indivíduo.  

Com efeito, com a garantia da ampla defesa e o direito ao contraditório 

respeitados, observadas as limitações do procedimento apuratório preliminar, uma 

vez evidente sua limitação qualitativa e consequente necessária sumariedade (os 

fatos não devem ser apurados em profundidade, o que deve ser guardado para a 

fase propriamente processual). 

Assim, o investigado (a fortiori, o indiciado), enquanto sujeito de direitos (e 

não mero objeto de investigação) tem a possibilidade de ser visualizado na 

conclusão do procedimento decisório, formalizada pela autoridade que preside a 

apuração preliminar – no caso do inquérito policial, o Delegado de Polícia. A 

possibilidade de participação daquele que vai ser atingido pela decisão final traz 

legitimidade ao procedimento e materializa o escopo substancial da democracia. 

Depreende-se do exposto que a doutrina diverge quanto à incidência dos 

mandamentos constitucionais do contraditório e da ampla defesa na fase preliminar 

ao processo penal, e, especialmente, no inquérito policial, que materializa a 

chamada fase investigativa da persecução penal.  

A faceta doutrinária tradicional apregoa que “não existe direito ao 

contraditório e tampouco se pode falar em defesa” no inquérito policial e, grosso 
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modo, na investigação preliminar ao processo penal. A justificativa para tal 

afirmação é a de que o inquérito seria apenas um procedimento administrativo, 

donde não se falaria em direitos de tal natureza.  

Ao que nos parece, todo o oposto. Afinal, decisões que interfiram 

sobremaneira na liberdade do indivíduo nesta fase podem ser tomadas, ainda que 

com o crivo do judiciário, é verdade, mas com lastro nas peças de informação do 

inquérito e, assim, como diria Baldan (2007), “somente aquele que tem seu nome 

estampado nos autos de um inquérito policial é quem sabe a força que tem uma 

peça que intitulam de ‘meramente administrativa’”. 

A negação de tais direitos quando da fase investigativa da persecução 

penal, decorre grosso modo, como visto, de uma concepção um tanto equivocada 

que diz existir um direito de punir, que, à semelhança do processo civil, deve ser 

adjudicado ao legitimado ativo no processo penal, e não um verdadeiro poder de 

punir, que, por tender ao seu excesso, precisa ser contido pelo Direito. 

Contudo, o viés garantista delineado na Carta Política de 1988 passou a 

demandar do processo muito além de sua tomada como um meio para a aplicação 

da lei penal objetiva, exigindo que seja também um meio de garantia do cidadão 

frente ao poder do agigantado Estado, que concentra, via de regra, as funções de 

investigar e acusar (CARVALHO JÚNIOR, 2008).  

Insta salientar que, embora idealizado sob a Constituição do autocrático 

Estado Novo, conforme seu Art. 6º, inciso V, o próprio Código de Processo Penal 

vigente, já trazia, em sua redação originária, a obrigatoriedade, quando da condução 

do inquérito policial, de a autoridade policial ouvir o indiciado. 

Nesse sentido, o ordenamento jurídico, interpretado de forma conjunta e 

sistematicamente, não traz expressa vedação quanto à possibilidade de contraditório 

e ampla defesa no inquérito policial. Ao revés, parece tender à pertinência do 

contraditório e da ampla defesa também nesta fase, e não somente naquela de 

natureza efetivamente processual – ideia que é reforçada, como visto, por recente 

inovação legislativa, datada do ano de 2016. 
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Consoante exposto, a Lei Nacional 13.245/16, encampando o que já dizia 

parte da Doutrina, positivou uma nova regra a ser observada23, o que vem levado a 

se afirmar que, agora, na fase inquisitiva do processo penal, já vigoram, ainda que 

de certa forma limitadamente, o direito ao contraditório e o direito à defesa contra 

imputações infundadas. Impende mencionar que essa lei veio a positivar o já antes 

conhecido posicionamento vinculante do Supremo Tribunal Federal pela existência 

de tais direitos24. 

Sendo o contraditório essencialmente materializado no binômio 

ciência e participação (LOPES JÚNIOR, 2014, p. 223) – informação e reação, 

pode-se afirmar que a inovação legislativa em comento trouxe de forma indubitável o 

direito ao contraditório, ainda que limitado pelas características peculiares do 

procedimento, e, de certa forma, do direito à ampla defesa, notadamente quanto às 

imputações nesta fase realizadas, ainda que igualmente mitigado pelas 

peculiaridades próprias desse momento.  

Assim, hoje, embora a lei não obrigue a defesa técnica – e nem seria de 

bom alvitre isso inferir do retro mencionado dispositivo constitucional, o investigado 

(rectius: indiciado), além de ter o direito de conhecimento acerca dos elementos de 

informação coligidos na investigação e nela já documentados, tem também o direito 

de se defender, de “dar a sua versão dos fatos” e, se acompanhado de advogado 

estiver, ser auxiliado de forma profissional.  

Em outras palavras, atualmente, no Brasil, ao investigado no inquérito 

policial sobre o qual recaia uma acusação de probabilidade de cometimento de 

determinado fato delituoso, ao indiciado, portanto, são garantidas a ciência da 

investigação e a possibilidade de participação nela, com exceção daquelas 

diligências que, estando em andamento, restariam prejudicadas caso publicitadas 

                                                           
23 Referida Lei alterou alguns dispositivos do art. 70 da Lei Nacional 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), especialmente aquele consignado pelo inciso XXI, 
combinado com sua alínea a), a saber: “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 apresentar razões e quesitos”. (BRASIL, 1994). 
24 Súmula Vinculante Nº 14, aprovada em 2009: “é direito do defensor, no interesse do representado, ter 
acesso amplo aos 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”. 
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fossem – quando o contraditório deverá ser diferido, deixada sua oportunização a 

posteriori (BRASIL, 1941, Art. 282, §3º). 

Dessarte, não há qualquer razão para descurar-se de tão caros direitos, 

direitos fundamentais como o contraditório e a ampla defesa, mormente diante do 

supracitado mandamento expresso na Constituição. A dignidade da pessoa humana, 

como fundamento da República, conforme o Art. 1º, III, da Constituição Federal, 

preconiza a sua irradiação para todos os campos do Direito, não sendo o inquérito 

policial um compartimento estanque e isolado da imperatividade suprema da Lei 

Maior. 

Pensamos como Lopes Júnior (2014), pela plena aceitabilidade do 

contraditório e do direito de defesa na fase preliminar ao processo penal. O 

argumento de que isso poderia, por si só, acarretar a ineficiência das investigações 

não se sustenta, pois o que se garante é apenas a “antítese”, por parte do indiciado, 

de modo que possa fazer frente à “tese” que será apresentada, ao Ministério 

Público, titular da opinio delicti, no que diz respeito às ações penais de iniciativa 

pública em nosso ordenamento jurídico. A limitação qualitativa do seu objeto 

continua a existir, delimitando os limites do procedimento e até da via de defesa 

exercida. 

O argumento da ineficiência que isso poderia acarretar esconde um 

perigoso viés utilitarista, subvertendo os ditames constitucionais em prol de uma 

suposta eficiência no combate ao crime. Isso decorre da defendida divisão estanque 

entre o processo e o procedimento investigatório preliminar, desconsiderando as 

ingerências na intimidade que pode sofrer o indivíduo mesmo sem estar processado.  

Ademais, tal visão simplesmente ignora o expresso comando 

constitucional do Art. 5º, inciso LV, que consagra o contraditório e a ampla defesa 

não somente “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo”, mas também 

“aos acusados em geral”, desvirtuando a própria função do processo enquanto 

garantia do indivíduo – e olvidando também a necessária eficiência nesta função da 

própria investigação preliminar. É possível até que, pelas mesmas razões, 
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semelhante argumento tenha sido oposto à inserção no CPP do direito da entrevista 

prévia com o defensor antes do interrogatório em juízo25. 

Portanto, garante-se ao investigado e, a fortiori, ao indiciado, o direito ao 

contraditório e à defesa – em verdade, aqui não necessariamente “ampla”, dada as 

limitações do procedimento, corrigindo um histórico equívoco largamente 

reproduzido no meio acadêmico, fruto de uma concepção civilista de se pensar o 

processo penal, o qual, para a construção de uma sociedade democrática, não pode 

ficar refém de entendimentos fulcrados em ideias, em institutos lhes são 

essencialmente estranhos. 

Nesse diapasão, a doutrina que afirma a pura e simples inexistência dos 

por diversas vezes citados princípios constitucionais, em sede do inquérito policial, 

não encontra guarida no Direito pátrio. Com efeito, o exame da legislação que marca 

a trajetória do inquérito policial deixa claro que não há nela semelhante nota que 

permita assim concluir, ao menos sob o pálio da Constituição de 1988, que é o norte 

de todo o ordenamento jurídico hoje vigente no Brasil.  

Atualmente, portanto, o indiciado tem, em regra, o direito de contradizer 

os fatos que lhes são imputados, não se podendo arguir qualquer discricionariedade 

na sua oitiva, sem prejuízo de quaisquer eventuais medidas judiciais de cunho 

cautelar que se façam necessárias (como por exemplo, prisão preventiva26), sendo-

lhe permitido utilizar-se das mais diversas técnicas defensivas admitidas em Direito. 

Exatamente por isso, pontualmente discordamos do estabelecimento do 

contraditório e da ampla defesa apenas se o Delegado de Polícia achar adequado 

ao caso (ZANOTTI; SANTOS, 2014, p. 141); havendo possibilidade, como já 

observado, é imperativo se observar referidos cânones constitucionais. 

Destarte, pode-se dizer que o Direito brasileiro alberga os princípios do 

contraditório e da ampla defesa – se não da ampla defesa, ao menos de “alguma 

                                                           
25 Conforme o Art. 185, 5º, do CPP, incluído pela Lei 11.900, de 8 de janeiro de 2009: “Em qualquer modalidade 
de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se 
realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para 
comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e 
entre este e o preso”. (BRASIL, 1941). 
26 Prevista no Art. 311 do Código de Processo Penal: “em qualquer fase da investigação policial ou do processo 
penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento 
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (BRASIL, 
1941). 
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defesa” (dada a já vista elementar sumariedade do procedimento em questão) em 

sede de inquérito policial. Pondere-se, entretanto, que sua incidência no caso 

concreto se dá sempre que possível, devendo a sua concretude ser viabilizada ao 

indiciado, sempre que este estiver presente, não se coadunando com o 

ordenamento jurídico pátrio a doutrina que nega a sua incidência pura e 

simplesmente nesta etapa da persecutio criminis. 

Conforme os Arts. 127, caput, e Art. 129, inciso VII, ambos da 

Constituição Federal de 1988 e o Art. 1º, caput, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro 

de 1993, que dispõe sobre a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 

(BRASIL,1993), para que referidos direitos não padeçam de efetividade, mister 

observar que cabe ao Ministério Público, enquanto “órgão de defesa da Ordem 

Jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” 

e também responsável pelo “controle externo da atividade policial”, dar ciência de 

todos os procedimentos levados a cabo nos inquéritos policiais para uma dada 

autoridade judiciária preventa27, que neste caso, funcionaria como um juízo de 

garantias do indivíduo.  

Finalmente, após discussão do tema a partir dos doutrinadores e 

legislação em vigor, podemos dizer que a pergunta realizada neste estudo é 

respondida de forma afirmativa, apontando para a incidência dos multicitados 

princípios no inquérito policial, ainda que com algumas limitações próprias dessa 

fase investigativa. Outrossim, os objetivos do trabalho foram alcançados, na medida 

em que a questão de partida levantada foi respondida de modo afirmativo, o que 

significa dizer que, de acordo com o conjunto de procedimentos jurídicos vigentes 

que regulam o inquérito policial, é perfeitamente possível a aplicação nele dos 

princípios da ampla defesa e do contraditório, respeitadas, obviamente a 

sumariedade e a limitação horizontal desse procedimento investigativo (LOPES 

JUNIOR, 2014, p. 286). 

                                                           
27 Grosso modo, diz-se “preventa” aquela autoridade judiciária cuja lei prévia declara-a competente para a 
apuração de um determinado fato, então nela abstratamente considerado. Segundo o Art. 83 do CPP: 
“Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente 
competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do 
processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa” (BRASIL, 
1941). 
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Contudo, a metodologia adotada por si só não foi capaz de preencher as 

lacunas encontradas, ficando alguns pontos inacabados que demanda 

aprofundamento, com novos estudos e pesquisas como por exemplo, um estudo de 

campo que investigue a incidência ou não, na prática, dos princípios constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório no inquérito policiais de uma específica 

localidade – e sua possível repercussões.  

Neste sentido, é imperativo observar no inquérito policial o mandamento 

constitucional do Art. 5º, LV, da Constituição Federal, que preconiza a ampla defesa 

e o contraditório, tendo como norte o princípio da dignidade da pessoa humana, 

fundamento da República Federativa do Brasil com sede no Art. 1º, III, da Magna 

Carta. O momento em que devem ser observados no inquérito policial se dá, não 

somente quando da concretude do disposto no Art. 6º, inciso V, do CPP28, quando 

da oitiva do indiciado presente (como visto, quando há o chamado indiciamento 

direto), mas principalmente nele. 

Assim, este autor contribui para os Delegados de Polícia e para os 

estudiosos do direito processual penal, em geral, as seguintes proposições: 

 

a) Os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa devem ser 

observados quando do tramitar de um inquérito policial, decorrendo isso de 

um expresso mandamento constitucional; 

b) A incidência destes princípios tem aplicação sempre que possível (quando 

do indiciado presente, do indiciamento direto), especialmente quando do 

interrogatório do indiciado, que está a sofrer uma imputação de ter 

cometido um suposto ilícito penal, estando, ainda, sujeito a uma série de 

medidas invasivas de sua intimidade e liberdade, devendo os autos do 

inquérito consignarem eventuais ações defensivas do sujeito investigado, o 

                                                           
28 Diz referido dispositivo legal que é dever da Autoridade Policial “ouvir o indiciado, com observância, no que 
for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro”. A remissão em questão diz respeito ao 
interrogatório do acusado, quando formalmente há um processo, uma relação jurídica processual estabelecida 
perante o Poder Judiciário, sendo que a neste momento a doutrina não diverge sobre a incidência do 
contraditório e da ampla defesa. O problema, nos parece, está na expressão “no que for aplicável”. Na 
verdade, consoante exposto neste trabalho, a incidência dos multicitados princípios, além de decorrer de um 
expresso mandamento constitucional, não tem o condão, por si só, de inutilizar o procedimento ou mitigar a 
sua eficiência, considerando que contribui para que se possa evitar acusações infundadas, o que também é um 
escopo da própria fase investigativa penal. 
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que, em linhas gerais, pode vir a contribuir para uma melhor elucidação do 

fato oculto; 

c) Os Órgãos do Ministério Público devem fiscalizar o cumprimento do 

preceito contido no Art. 5º, inciso LV, quanto à observância do contraditório 

e da ampla defesa no inquérito policial, em cumprimento do caput do Art. 

127 e do inciso VII do Art. 129, ambos da Carta Política, que, 

respectivamente, incumbem-lhe da “defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” e do 

“controle externo da atividade policial”, dando-se ciência de tudo à 

Autoridade Judiciária preventa, que neste caso, funcionaria como um juízo 

de garantias do indivíduo. 

 

Diante do exposto, conclui-se pela obrigatoriedade da observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa no Estado Democrático de Direito 

desde já o inquérito policial, sempre que houver indiciado presente, respeitada a 

limitação qualitativa do seu objeto, como forma de mitigar o caráter alucinatório das 

evidências (MARTINS, 2010) e, assim, evitar acusações infundadas. 
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