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RESUMO: O objetivo do presente trabalho é realizar uma análise a respeito da possibilidade 

constitucional de efetivar a investigação defensiva nos termos da própria investigação 

criminal pré-processual, tendo em vista a existência de entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que possibilita a investigação direta pela acusação. Para tanto, o estudo, por 

meio do método dedutivo, baseou-se em análises a artigos e doutrinas jurídicas, além, é claro 

de leis que tratam do tema abordado neste artigo. Ao buscar defender a tese principal do 

trabalho, foi necessário realizar uma abordagem geral sobre os sistemas processuais existentes 

no ordenamento jurídico, além de desenvolver um estudo sobre a investigação criminal 

realizada pela polícia judiciária, na fase anterior à instrução processual. A pesquisa partiu do 

pressuposto da legalidade da investigação realizada pela acusação, isto é, pelo Ministério 

Público mesmo não havendo norma disciplinando a prática, sendo assim, a fim de efetivar o 

princípio da paridade de armas frente à iminência da justiça negociada, o presente estudo 

conclui por necessariamente permitir a prática da investigação criminal direta pela defesa.  

 

Palavras-chave: Defesa processual. Investigação Criminal. Paridade de Armas. 

 

ABSTRACT: The objective of the present study is to carry out an analysis of the 

constitutional possibility of carrying out a defensive investigation in terms of the pre-

proceedings criminal investigation itself, in view of the existence of a doctrinal and 

jurisprudential understanding that enables direct investigation by the prosecution. Therefore,  
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the study, by means of the deductive method, was based on analysis of the article and legal 

doctrines, in addition, of course, to Laws that deal with the topic addressed in this article. In 

seeking to defend the main thesis of the work, it was necessary to make a general approach on 

the existing procedural systems in the legal system, in addition to developing a study on the 

criminal investigation conducted by the judicial police, in the phase prior to the procedural 

instruction. The research started from the presumption of the legality of the investigation 

carried out by the prosecution, that is, by the Public Prosecution Service, even though there is 

no norm regulating the practice. Thus, in order to implement the principle of parity of arms in 

view of the imminence of negotiated justice, the present study concludes by necessarily 

allowing the practice of direct criminal investigation by the defense. 

 

Keywords: Procedural Defense. Criminal Investigation. Equality of Arms. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em decorrência do cenário jurídico brasileiro vivenciado há pouco tempo, tendo em 

vista principalmente o combate a crimes de corrupção, evidenciou-se a figura da justiça 

negociada objetivando a busca por evitar o processo, para tanto as partes, acusação e defesa, 

negociam com o que tem para oferecer um ao outro, porém, surge a dúvida a respeito da 

igualdade entre as partes nessa fase, já que o Ministério Público possui a prerrogativa da 

investigação criminal baseada na teoria dos poderes implícitos, tendo em vista que não existe 

normas regulamentando expressamente a prática, por outro lado o questionamento é sobre o 

que tem a defesa a oferecer já que não possui a mesma prerrogativa. 

Sendo assim, o presente trabalho se compromete a analisar a necessidade de se 

possibilitar que a defesa realize uma investigação criminal nos mesmos termos da 

investigação realizada pela polícia judiciária e pelo Ministério Público, a fim de efetivar o 

princípio da paridade de armas, o qual busca a equidade entre as partes no processo. 

Para tanto o estudo se baseia em análises de normas, artigos científicos e doutrinas que 

tratam dos assuntos constantes no presente trabalho, partindo da hipótese de que há a 

possibilidade de investigação direta pela defesa, tendo essa premissa por meio do raciocínio 
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lógico e da dedução busca-se concluir de modo a confirmar a hipótese principal, diante disso 

o método utilizado é o método-dedutivo. 

O trabalho se desenvolve expondo primeiramente um estudo geral e sucinto sobre os 

sistemas processuais penais existentes, quais sejam, o sistema inquisitivo, o acusatório e o 

misto, apresentando o entendimento doutrinário a respeito do sistema processual utilizado no 

Brasil. Posteriormente serão apresentadas as diretrizes da investigação criminal realizada pela 

polícia judiciária na fase pré-processual, o entendimento que possibilita a investigação feita 

pelo Ministério Público e, por fim, as teses que defendem a investigação criminal direta pela 

defesa. 

 

1 SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS 

 

Inicialmente, antes de adentrar as explicações aprofundadas aos tipos de sistemas 

processuais, é válido estabelecer o conceito de sistema. Ao analisar os conceitos de sistema o 

autor Claus-Wilhelm Canaris citado na obra Guilherme Madeira Dezem chegou à conclusão 

de que: 

 

Há duas características que emergiram em todas as definições: a da ordenação e a da 

unidade; elas estão, uma para com a outra, na mais estreita relação de intercâmbio, 

mas são, no fundo, de separar. No que respeita, em primeiro lugar, à ordenação, 

pretende-se com ela - quando se recorra a uma formulação muito geral, para evitar 

qualquer restrição precipitada - exprimir um estado de coisas intrínseco 

racionalmente apreensível, isto é, fundado na realidade. No que toca à unidade, 

verifica-se que este fator modifica o que resulta já da ordenação, por não permitir 

uma dispersão numa multitude de singularidades desconexas, antes devendo deixá-

las reconduzir-se a uns quantos princípios fundamentais. (CANARIS (2012, p. 280), 

apud DEZEM, 2016, p. 17). 

 

 

Sendo assim, Canaris (2012, p. 280) apud Dezem, (2016, p. 17) conclui que sistema é 

toda “ordem axiológica ou teleológica de princípios jurídicos gerais”.  

A importância de definir o conceito de sistema, para Dezem (2016 p.17) se dá pelo 

fato de que “Sem ele, tem-se tão somente um aglomerado de leis sem qualquer relação entre 

si, o que, à evidência, não é admissível”. 

Superada a definição de sistemas, evidencia-se a existência de três sistemas de 

processo penal existentes, o inquisitivo, o acusatório e o misto, neste sentido, NUCCI (2015, 

p. 111) esclarece que:  
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Convém, desde logo, mencionar que, na atualidade, eles jamais conseguiram ser 

adotados, integral e individualmente, por um único ordenamento jurídico. Há 

vantagens de um que, associadas aos aspectos positivos de outro, constroem o mais 

apurado método de persecução penal. 

 

No decorrer do presente trabalho serão apresentadas as características dos três 

sistemas processuais existentes e abordado o entendimento sobre o sistema adotado pelo 

Brasil. 

  

1.1 Sistema Inquisitivo 

 

 Trata-se de um sistema histórico desenvolvido e muito influente na antiguidade, acerca 

do desenvolvimento histórico deste sistema Rogério Lauria Tucci apud Dezem (2016, p. 18) 

afirma:  

 

Aperfeiçoado no Direito Canônico -, quando adotada a inquisitio ex officio, 

inicialmente para a perseguição e punição dos autores de crime contra a religião, 

e.g., a heresia, e, ao depois, para a coibição de qualquer prática delituosa -, o 

procedimento per inquisitionem, instituído no século XIII, pelo Papa Inocêncio III, 

passou das justiças eclesiásticas, onde se generalizou, às seculares, conhecendo 

regulamentação em quase todas as legislações dos séculos XVI, XVII e XVIII". 

 

 O sistema inquisitivo nas palavras de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (2001, 

p.18): 

 

Trata-se, sem dúvida, do maior engenho jurídico que o mundo conheceu; e conhece. 

Sem embargo de sua fonte, a Igreja, é diabólico na sua estrutura (o que demonstra 

estar ela, por vezes e ironicamente, povoada por agentes do inferno!), persistindo 

por mais de 700 anos. Não seria assim em vão: veio com uma finalidade específica 

e, porque serve – e continuará servindo, se não acordarmos –, mantém-se hígido. 

 

 

Quanto às características o que se tem de mais explícito e que é unânime na definição 

do sistema inquisitivo além da inexistência do contraditório e da ampla defesa é a 

concentração de poderes na mão do julgador, como se vê na definição de Guilherme Madeira 

Dezem (2016, p. 18): “aqui não se tem a separação das funções de perseguir, acusar e julgar. 

Tais funções são realizadas por uma mesma pessoa (para aqueles que defendem ser uma a 

característica que diferencia os sistemas, esta é ela)”. 

Neste sentido Guilherme de Souza Nucci (2015, p. 111), também caracteriza o sistema 

inquisitivo pela concentração de poder nas mãos de um único julgador o qual também será o 
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acusador, nesse sistema a confissão do réu é a rainha das provas e o procedimento sigiloso é 

exclusivamente escrito sem a presença do contraditório sendo a defesa uma mera decoração. 

 

 

Por sua vez, Aury Lopes Jr (2016, p. 40) arrola as seguintes características: 

 

• gestão/iniciativa probatória nas mãos do juiz (figura do juiz-ator e do ativismo 

judicial = princípio inquisitivo); 

• ausência de separação das funções de acusar e julgar (aglutinação das funções nas 

mãos do juiz); 

• violação do princípio ne procedat iudex ex officio, pois o juiz pode atuar de ofício 

(sem prévia invocação); 

• juiz parcial; 

• inexistência de contraditório pleno; 

• desigualdade de armas e oportunidades. 

  

 

Em sede de conclusão, verifica-se o sistema inquisitivo como um tipo processual 

autoritário que não visa garantias individuais, mas sim a confissão do acusado, o sistema 

acaba se caracterizando como parcial e desigual, sendo que o réu é tido como um mero objeto 

e não um sujeito detentor de direitos. 

 

1.2 Sistema Acusatório 

 

O consenso doutrinário a respeito das características do sistema acusatório para 

Dezem (2016, p. 18) é de que neste, há efetivamente a separação das funções, ou seja, as 

funções de perseguir, acusar e julgar são feitas por indivíduos distintos. Para quem busca uma 

característica marcante para diferenciar o sistema acusatório do inquisitivo, a separação de 

funções seria a principal. 

Mas as diferenças vão além, Aury Lopes Jr. (2016, p. 41) enumera as seguintes 

características:  

 

a) clara distinção entre as atividades de acusar e julgar; 

b) a iniciativa probatória deve ser das partes (decorrência lógica da distinção entre as 

atividades); 

c) mantém-se o juiz como um terceiro imparcial, alheio a labor de investigação e 

passivo no que se refere à coleta da prova, tanto de imputação como de descargo; 

d) tratamento igualitário das partes (igualdade de oportunidades no processo); 

e) procedimento é em regra oral (ou predominantemente); 

f) plena publicidade de todo o procedimento (ou de sua maior parte); 

g) contraditório e possibilidade de resistência (defesa); 
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h) ausência de uma tarifa probatória, sustentando-se a sentença pelo livre 

convencimento motivado do órgão jurisdicional; 

i) instituição, atendendo a critérios de segurança jurídica (e social) da coisa julgada; 

j) possibilidade de impugnar as decisões e o duplo grau de jurisdição. 

 

 

 

O autor segue afirmando que: 

 

É a separação de funções e, por decorrência, a gestão da prova na mão das partes e 

não do juiz (juiz-espectador), que cria as condições de possibilidade para que a 

imparcialidade se efetive. Somente no processo acusatório-democrático, em que o 

juiz se mantém afastado da esfera de atividade das partes, é que podemos ter a figura 

do juiz imparcial, fundante da própria estrutura processual. Aury Lopes Jr. (2016, p. 

41) 

     

Fernando Capez (2016, p. 118) no que lhe concerne, é sucinto ao definir o sistema 

acusatório em um modelo “contraditório, público, imparcial, que assegura ampla defesa; há 

distribuição das funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos”. 

A importância da característica mais marcante desse sistema, qual seja, a separação de 

funções se dá, nas palavras de Dezem (2016, p. 18) “porque a experiência histórica demonstra 

que a mistura de funções impede que seja dado julgamento justo e imparcial, de forma que tal 

sistema efetivamente é o que mais se coaduna com o moderno processo penal”. 

 

1.3 Sistema Misto 

 

 O próprio nome já remete a uma ideia de que nesse formato se tem uma mescla entre 

os dois sistemas acima descritos, um misto entre o sistema inquisitivo e o acusatório. Para 

Capez (2016, p. 118) tal sistema funciona da seguinte forma: “Há 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”. 

 A concepção de um sistema misto no modelo definido no parágrafo anterior, vem 

sendo afirmado por parte da doutrina como sendo o sistema adotado pelo Brasil, a título de 

exemplos podem ser citados, além de Fernando Capez, autores como Guilherme de Souza 

Nucci, Gustavo Badaró, como defensores da ideia de um sistema misto no Brasil. Porém, há 

aqueles que discordam, a exemplo de Aury Lopes Jr. (2016, p. 39) que define o denominado 

sistema misto com um sistema ilusório, afirmando que:  
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O “sistema é misto” é absolutamente insuficiente, é um reducionismo ilusório, até 

porque não existem mais sistemas puros (são tipos históricos), todos são mistos. A 

questão é, a partir do reconhecimento de que não existem mais sistemas puros, 

identificar o princípio informador de cada sistema, para então classifica-lo como 

inquisitório ou acusatório, pois essa classificação feita a partir do seu núcleo é de 

extrema relevância. 

 

Contudo, o entendimento majoritário da doutrina é de que no Brasil o sistema misto 

seria o adotado no processo penal. 

 

2 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

 

Neste capítulo do trabalho, busca-se realizar uma abordagem sucinta a respeito da 

investigação criminal, mecanismo utilizado para buscar evidências que justifiquem a ação 

penal com base em elementos probatórios preliminares, a Constituição Federal atribui tal 

função à polícia judiciária em seu artigo 144, § 1.º, IV, e § 4.º definindo: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

[...] 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em 

carreira, destina-se a: 

[...] 

IV -  exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

[...] 

4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares. 

 

 

Ao tratar do tema da investigação criminal evidencia-se o inquérito policial, porém é 

válido destacar que o inquérito policial não é a única forma de apuração preliminar de um 

fato. Segundo Guilherme Madeira Dezem (2016, p. 39) existem várias formas de investigação 

preliminar, podendo ser citada as Comissões Parlamentares de Inquérito, o Termo 

Circunstanciado, além de outras, sendo assim verifica-se que o inquérito não é uma forma 

exclusiva de objetivar a investigação preliminar, é uma das formas. 

Para Nucci (2015, p. 139) “o inquérito policial é um procedimento preparatório da 

ação penal, de caráter administrativo, conduzido pela polícia judiciária e voltado à colheita 

preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria”. 
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O autor supracitado continua abordando sobre o objetivo do inquérito como sendo o 

de: 

 

Servir de lastro à formação da convicção do representante do Ministério Público 

(opinio delicti), mas também colher provas urgentes, que podem desaparecer, após o 

cometimento do crime. Não se pode olvidar, ainda, servir o inquérito à composição 

das indispensáveis provas pré-constituídas que servem de base à vítima, em 

determinados casos, para a propositura da ação penal privada. Nucci (2015, p. 139) 

 

Sendo assim o inquérito policial irá servir as partes no processo. Capez (2016, p.148) 

define o Ministério Público e o ofendido como os titulares da ação penal pública e privada 

respectivamente, como destinatários imediatos do inquérito policial e o juiz como destinatário 

mediato, pois se valerá das provas colhidas no inquérito policial para receber ou não a 

denúncia, formar seu convencimento e ainda decretar medidas cautelares, se for o caso. 

Quanto ao procedimento do inquérito policial este se caracteriza por ser um 

procedimento escrito, indisponível, obrigatório e dentre outros se evidencia a característica de 

ser sigiloso e o caráter inquisitivo do inquérito policial, sendo assim, como visto acima nas 

definições dos sistemas processuais, verifica-se que o inquérito policial além de não haver a 

separação dos poderes, ele não é dotado de contraditório e ampla defesa obrigatórios. Sendo 

assim, no entendimento jurisprudencial que define o inquérito policial como inquisitivo, 

estabelece que os vícios nele contidos não afetam a ação penal, é o que se verifica no seguinte 

acórdão: 

 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO 

MAJORADO. DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. 

IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPREENDIDA DENTRO DOS LIMITES 

RECURSAIS. NULIDADE DO INQUÉRITO NÃO EVIDENCIADA. 

CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE 

INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. VIA 

INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, NULIDADE 

ABSOLUTA OU TERATOLOGIA A SER SANADA. ORDEM DENEGADA. 

(...) 

V. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que 

eventuais irregularidades verificadas no decorrer do inquérito policial não 

contaminam a ação penal, considerando o fato de que o procedimento inquisitivo 

apenas se presta a fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza 

da infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal, podendo, 

inclusive, ser dispensado. (STJ, HC N° 185.256 – MG. 2010/0171143-0, rel. Min. 

Gilson Dipp). 

 

Neste sentido Fernando Capez (2016, p. 157) também caracteriza o inquérito policial:  
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Inquisitivo o procedimento em que as atividades persecutórias concentram-se nas 

mãos de uma única autoridade, a qual, por isso, prescinde, para a sua atuação, da 

provocação de quem quer que seja, podendo e devendo agir de ofício, 

empreendendo, com discricionariedade, as atividades necessárias ao esclarecimento 

do crime e da sua autoria. É característica oriunda dos princípios da obrigatoriedade 

e da oficialidade da ação penal. É secreto e escrito, e não se aplicam os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, pois, se não há acusação, não se fala em defesa. 

 

Entretanto, como já mencionado acima, o inquérito policial não é o único 

procedimento preliminar voltado à apuração de um fato criminoso, dentre as outras 

modalidades de investigação criminal serão tratadas a seguir especialmente a investigação 

pelo Ministério Público e a Investigação Defensiva. 

 

3 INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Dentre as formas de investigação preliminar encontra-se a investigação pelo 

Ministério Público, tema bastante controverso que autoriza a investigação direta pelo parquet 

sem a instauração do inquérito policial. Basicamente, quem defende a possiblidade desta 

modalidade de investigação o faz com base na Lei nº. 8.625/1993 e na LC nº. 75/1993 que 

confeririam poderes ao Ministério Público para investigar e também na teoria dos poderes 

implícitos. Sobre a referida teoria, leciona Dezem (2016, p. 40): 

 

Por esta teoria, sempre que a Constituição atribui determinada função a um órgão, 

implicitamente lhe dá os poderes para realizar sua missão. Aplicada ao caso da 

investigação pelo MP temos o seguinte raciocínio: o art. 129, I, da CF atribui a 

titularidade da ação penal para o MP, logo, implicitamente, poderá haver 

investigação para que realize sua missão constitucional. 

 

Neste sentido Renato Brasileiro de Lima (2016, p. 212) defende que: 

 

Se a última palavra acerca de um fato criminoso cabe ao Ministério Público, 

porquanto é ele o titular da ação penal pública (CF, art. 129, inc. I), deve-se outorgar 

a ele todos os meios para firmar seu convencimento, aí incluída a possibilidade de 

realizar investigações criminais, sob pena de não se lhe garantir o meio idôneo para 

realizar a persecução criminal, ao menos em relação a certos tipos de delito; 

 

Vale destacar que para Pacelli (2018, p. 88) a investigação feita pelo Ministério 

Público não seria, por óbvio, realizada por meio de um inquérito policial, este sim, deve ser 

presidido pela autoridade policial, no entanto, para o autor, a Constituição Federal atribui a 

prerrogativa de investigação ao Ministério Público. Ao tratar da exclusividade da investigação 

pela polícia judiciária em seu artigo 144, a Carta Magna o faz em relação às demais polícias, 
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sendo assim, a exclusividade não alcança, por exemplo, o Ministério Público, já que o intuito 

do texto constitucional é restringir a prática investigativa no âmbito das polícias existentes. 

Por outro lado, os argumentos contrários à investigação direta pelo Ministério Público 

se baseiam no entendimento de que a forma de investigação atenta contra o sistema 

acusatório, a atividade é exclusiva da polícia judiciária, com base no artigo 144 da 

Constituição Federal, acima transcrito, e principalmente pela ausência de legislação 

regulamentando a prática.  

Aury Lopes Jr. (2016, p. 103), no que diz respeito à atuação do Ministério Público, 

defende que legalmente falando o órgão está autorizado a além de requerer a abertura do 

inquérito, a acompanhar o procedimento, mas devido a falta de norma a atividade do 

Ministério Público seria externa apenas acompanhando a atividade policial e solicitando as 

devidas diligências. 

Sendo assim, o autor supracitado expõe seu entendimento sobre o assunto ao definir: 

 

Em definitivo, não pairam dúvidas de que o Ministério Público poderá requisitar a 

instauração do inquérito e/ou acompanhar a sua realização. Mas sua presença é 

secundária, acessória e contingente, pois o órgão encarregado de dirigir o inquérito 

policial é a polícia judiciária. LOPES JR (2016, p.104). 

 

Por sua vez Nucci (2015, p. 143) também afirma que ao Ministério Público cabe, ao 

ter ciência de uma prática delituosa, postular pela instauração do inquérito sendo este 

presidido pela autoridade policial a quem a Constituição Federal atribui o dever, acompanhar 

a persecução penal, além de solicitar as diligências necessárias para formar o seu 

entendimento sobre a necessidade de oferecer a denúncia. Sendo assim, a Constituição 

Federal não assegura ao Ministério Público a possibilidade do órgão afastar por completo a 

polícia judiciária e realizar de forma singular a investigação, pois deste modo excluiria 

qualquer fiscalização, até mesmo a do juiz. 

Deste modo o autor afirma que:  

 

O sistema processual penal foi elaborado para apresentar-se equilibrado e 

harmônico, não devendo existir qualquer instituição superpoderosa. Note-se que, 

quando a polícia judiciária elabora e conduz a investigação criminal, é 

supervisionada pelo Ministério Público e pelo Juiz de Direito. Este, ao conduzir a 

instrução criminal, tem a fiscalização das partes – Ministério Público e advogados. 

Logo, a permitir-se que o Ministério Público, por mais bem intencionado que esteja, 

produza de per si investigação criminal, isolado de qualquer fiscalização, sem a 

participação do indiciado, que nem ouvido precisaria ser, significaria quebrar a 

harmônica e garantista investigação de uma infração penal. [...] Por isso, a 
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investigação precisa ser produzida oficialmente, embora com o sigilo necessário, 

pela polícia judiciária, registrada e acompanhada por magistrado e membro do 

Ministério Público. NUCCI (2015, p. 143) 

 

Há ainda quem prefira manter-se aberto à discussão, mesmo admitindo a investigação 

criminal feita pelo Ministério Público entende que a prática necessita de regulamentação, 

como se verifica no entendimento proferido por Dezem (2016, p. 41): 

 

De nossa parte entendemos que o tema merece maior reflexão, fugindo dos 

extremos. Se é verdade que entendemos que o Ministério Público pode produzir sua 

investigação fora do inquérito policial, também é verdade que entendemos que ela 

deva ser melhor regulamentada do que é nos termos atuais.  

Por se tratar de ato administrativo, esta investigação precisa estar pautada 

estritamente no modelo constitucional do Estado Democrático de Direito e, 

infelizmente não é isso que a regulamentação atual mostra. 

  

De todo modo, é evidente que a investigação criminal pelo Ministério Público é tema 

gerador de muita discussão doutrinária, no entanto o que parece não ser tão discutível é a 

necessidade de regulamentação normativa a respeito da prática. Entretanto, o Supremo 

Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 593.727 pacificou o entendimento, 

reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para promover sua própria investigação 

criminal, como pode ser constatado no trecho do relatório do recurso: 

 

O Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário e reconheceu o 

poder de investigação do Ministério Público, nos termos dos votos dos Ministros 

Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Rosa 

Weber e Cármen Lúcia, vencidos os Ministros Cezar Peluso, Ricardo Lewandowski 

e Dias Toffoli, que davam provimento ao recurso extraordinário e reconheciam, em 

menor extensão, o poder de investigação do Ministério Público, e o Ministro Marco 

Aurélio, que dava provimento ao recurso extraordinário e negava ao Ministério 

Público o poder de investigação. (STF – RE 593.727. 2015, p. 291) 

 

 Em suma, apenas o Min. Marco Aurélio negou ao Ministério Público o poder de 

investigação, a maioria dos Ministros, ao negar o provimento do recurso, reconheceram a 

legitimidade da investigação realizada pelo Ministério Público. O relator, Min. Cezar Peluso, 

por sua vez apesar de votar pelo provimento do recurso, reconheceu parcialmente a 

legitimidade do parquet sendo esta realizada apenas em hipóteses excepcionais.  

 

4 INVESTIGAÇÃO DIRETA PELA DEFESA 
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O tema da investigação criminal defensiva, ao contrário da investigação criminal 

realizada pelo Ministério Público, ainda é pouco debatido no âmbito jurídico brasileiro, em 

síntese, o modelo de investigação direta pela defesa basear-se-ia na busca pela paridade de 

armas no processo penal. 

 

4.1 O Princípio da Paridade de Armas 

 

Também conhecido como princípio da isonomia, princípio da igualdade, ele encontra-

se fundamentado no artigo 5° da Constituição Federal, o qual determina que “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 [...]”.  

A respeito do referido princípio Mougenot (2017, p.103) define: 

 

No âmbito do processo penal, às partes devem ser asseguradas as mesmas 

oportunidades de alegação e de prova, cabendo-lhes iguais direitos, ônus, obrigações 

e faculdades. O modelo adotado pelo sistema jurídico brasileiro para a solução de 

conflitos de interesses pressupõe, portanto, a exigência de igualdade de tratamento 

processual entre aquele que se diz detentor da pretensão deduzida em juízo e aquele 

que resiste ao direito pretendido. 

 

Por sua vez, Tourinho (2010, p.66) prefere desassociar a paridade de armas do 

princípio da isonomia. Para o autor a isonomia garantiria as partes que se encontrassem no 

mesmo plano com direitos, ônus obrigações e faculdades, por sua vez a paridade de armas 

garante às partes os mesmos instrumentos processuais proporcionando um efetivo equilíbrio 

de forças. 

Na doutrina também se evidencia que o princípio da paridade de armas deve ser 

garantido inclusive na fase pré-processual, na investigação, é o que defende Renato Stanziola 

Vieira (2013, p.189) ao conceituar a paridade de armas, lecionando: 

 

Paridade de Armas no processo é a igual distribuição, ao longo do processo penal - 

desde sua fase pré-judicial até a etapa executiva - aos envolvidos que defendam 

interesses contrapostos, de oportunidade para apresentação de argumentos orais ou 

escritos e provas com vistas a fazer prevalecer perante uma autoridade judicial suas 

respectivas teses" 

 

 Portanto, garantir a paridade de armas no processo penal é garantir entre as partes a 

devida isonomia, colocando-as em pé de igualdade e garantindo que o devido processo legal 
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alcance seu objetivo da forma mais imparcial possível, sendo assim, este é o principal 

argumento para possibilitar a investigação direta pela defesa, levando em conta a 

possibilidade de investigação pelo Ministério Público. 

  

4.2 Investigação Defensiva – Possibilidade e Diretrizes 

 

A investigação defensiva tem se desenvolvido em diversos países, no Brasil o que se 

tem até o momento são discussões a respeito do tema, nesse sentido Dezem (2016, p. 42) 

explica que não se trata apenas de uma participação do acusado na investigação nos moldes 

do artigo 14 do Código de Processo Penal, seria algo mais amplo. 

Um dos principais defensores da investigação defensiva é André Augusto Mendes 

Machado (2009, p. 148) o qual define a investigação criminal como “Um procedimento 

investigatório realizado pelo defensor do imputado, em qualquer momento da persecução 

penal, apartado dos autos da investigação pública, com o objetivo de reunir elementos 

favoráveis a seu cliente”. 

 

O provimento 188/2018 define a investigação criminal defensiva, além de determinar 

o cabimento em qualquer fase da persecução penal, como pode ser notado em seus artigos 1º e 

2º: 

 

Art. 1° Compreende-se por investigação defensiva o complexo de atividades de 

natureza investigatória desenvolvido pelo advogado, com ou sem assistência de 

consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados, em qualquer fase 

da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, visando à obtenção de 

elementos de prova destinados à constituição de acervo probatório lícito, para a 

tutela de direitos de seu constituinte. 

  

 

Art. 2º A investigação defensiva pode ser desenvolvida na etapa da investigação 

preliminar, no decorrer da instrução processual em juízo, na fase recursal em 

qualquer grau, durante a execução penal e, ainda, como medida preparatória para a 

propositura da revisão criminal ou em seu decorrer. 

 

Neste sentido, Gabriel Bulhões (2018) leciona no sentido de que a investigação 

defensiva possa ser realizada em qualquer fase, procedimento ou grau de jurisdição, e ainda, 

em caráter meramente preventivo, deste modo, a investigação defensiva pode ser feita a 

qualquer tempo, desde que solicitada pelo constituinte ou sugerida pelo advogado, não tendo 
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uma duração máxima fixada, devendo perdurar enquanto houver necessidade do constituinte 

para resguardar seus direitos. 

André Augusto Mendes Machado ainda alega a necessidade de atribuir paridade de 

armas às partes do processo, sendo necessário permitir a investigação criminal defensiva 

diante da possibilidade de investigação pública, lecionando: 

 

Em um processo penal de partes, a investigação defensiva é fundamental para 

garantir o equilíbrio entre acusação e defesa, pois serve para concretizar os direitos 

fundamentais à igualdade e à defesa.  

De acordo com o princípio da isonomia, as partes devem ter paridade de armas, ou 

seja, os mesmos direitos, ônus e deveres, em cada grau e estado do procedimento. 

Assim, se um sistema jurídico prevê investigação pública propensamente acusatória, 

seja dirigida pelo Ministério Público ou por qualquer outro órgão, também deve 

admitir a atividade investigatória do defensor do imputado, para suportar as teses 

defensivas. MACHADO (2009, p. 148) 

 

Verifica-se a busca pela paridade de armas como o principal argumento da 

investigação defensiva, no mesmo prisma Alexandre Morais da Rosa e Aury Lopes Jr (2019) 

pontuam: 

 

É inegável a disparidade de armas entre acusação e defesa, não só pela estrutura e 

cultura inquisitória do processo penal brasileiro, mas também porque, além da 

polícia, pode o MP investigar diretamente (STF). Sem esquecer que na matriz 

inquisitória brasileira até o juiz pode determinar a prática de produção antecipada de 

provas no inquérito (artigo 156, I do CPP) 

 

A investigação defensiva não possibilitaria paridade de armas entre as partes 

meramente pela possibilidade de investigação criminal direta pelo Ministério Público, 

Alexandre Morais da Rosa e Aury Lopes Jr (2019) ainda destacam a disparidade de armas na 

própria investigação realizada pela polícia judiciária, já que na concepção dos autores 

supracitados falar da imparcialidade, além do Ministério Público, da polícia judiciária no 

processo penal é um equívoco conceitual, tendo em vista que a imparcialidade é um atributo 

que compete exclusivamente ao juiz, deste modo pensar em uma polícia puramente imparcial 

em relação a um acusado ou indiciado seria, nas palavras dos doutrinadores, “de uma 

inocência angelical”. 

Atualmente pode parecer que o assunto carece de normatização específica, entretanto 

o Provimento 188/2018 da Ordem dos Advogados Brasileiros regulamenta diretamente a 

prática investigativa da defesa. Aury Lopes Junior (2019) ainda destaca que indiretamente 

diversos diplomas legais atribuem prerrogativas investigativas para a defesa, como é o caso da 
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Lei de Regulamentação da Profissão de Detetive Particular (Lei Federal 13.432/2017), a Lei 

de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011), a Lei de Registros Públicos (Lei 

Federal 6.015/1973). O autor ainda destaca que o próprio Código de Processo Penal vigente 

“assegura a dinâmica da investigação defensiva em dispositivos como a notitia 

criminis (artigo 5º, parágrafo 3º, CPP) e a assistência à acusação (artigo 268, CPP), ou o 

pedido de busca e apreensão (artigo 242, CPP) pelo acusado/ofendido etc. 

Vale destacar que o Projeto de Lei 8.045 de 2010 qual seja o Novo Código de 

Processo Penal, trata exclusivamente da investigação criminal defensiva em seu artigo 13, 

demonstrando a tendência do legislador em admitir a prática. 

Quanto à complexidade do tema e o funcionamento da investigação defensiva Gabriel 

Bulhões (2018) destaca que “as reflexões acerca das implicações morais e éticas devem 

mapear um plexo de deveres e limitações ao advogado que se propõe a executar a prática 

investigativa defensiva. 

Deste modo o autor afirma que “o advogado, no desempenho da investigação 

defensiva, deverá agir sempre com ética, técnica, honestidade, discrição, zelo e apreço pela 

verdade, sendo vedada a aceitação de causas cujas diligências e medidas a serem tomadas 

contribuam para a prática de infração penal e/ou ética”. Para tanto o autor enumera os deveres 

que o advogado deve observar na condução da investigação, quais sejam: 

 

(i) preservar o sigilo das fontes de informação; (ii) respeitar o direito à intimidade, à 

privacidade, à honra e à imagem das pessoas; (iii) exercer a atividade com zelo e 

probidade; (iv) defender, com isenção, os direitos e as prerrogativas profissionais, 

zelando pela própria reputação e a da classe; (v) zelar pela conservação e proteção 

de documentos, objetos, dados ou informações que lhe forem confiados pelo 

constituinte ou em defesa dos seus interesses; (vi) restituir, íntegro, ao constituinte, 

findo o contrato ou a pedido, documento ou objeto que lhe tenha sido confiado; e 

(vii) prestar contas ao constituinte. (BULHÕES, Gabriel. 2018)  

 

Gabriel Bulhões (2020) ainda destaca que o ministério da classe dos advogados, 

apesar de realizar um múnus público qual seja o dever e a essencialidade para com a justiça,  é 

privado, abarcados pelo princípio constitucional do livre exercício das profissões, sendo 

assim, se fizer uma análise desse princípio com o Código Civil que é a legislação maior no 

tocante aos particulares e suas atividades, se conclui pela afirmação de que tudo que não é 

proibido é lícito ao particular fazer, ao contrário do Ministério Público que se vincula a uma 

disposição legal, isto é, só é permitido fazer aquilo que a lei anterior e expressamente 

autorize. 
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Por sua vez Alexandre Morais da Rosa e Aury Lopes Junior (2019) destacam que: 

 

Nos limites legais, a advocacia é livre para diligenciar ou operar conforme seja 

melhor para a defesa do acusado. Tanto é verdade que desde sempre advogados 

diligenciam e produzem a sua própria prova, contraprovas, novas provas, enfim. 

Essa prática opera, ainda que intuitivamente, sem metodologia bem delineada ou 

qualquer segurança jurídica, a partir da generalidade da "ampla defesa" e do 

"contraditório". É esse panorama que passa a se alterar e é benéfico para todos. 

 

 Deste modo, para os autores, o Concelho Federal da OAB não criou, com o 

Provimento 188/18, prerrogativas legais sobre investigação defensiva, apenas atribui 

parâmetros e balizas a serem observadas pelo advogado ao realizar função investigativa, aliás, 

a investigação defensiva não deve mitigar a competência natural da polícia judiciária que por 

sua vez deve figurar como mais um mecanismo de compromisso com os direitos dos 

cidadãos. 

 Gabriel Bulhões (2018) reafirma esse entendimento a ainda destaca a possibilidade de 

colaboração entre a investigação defensiva com as diligências policiais, ao lecionar: 

 

Além disso, a investigação defensiva não se confunde com a função de polícia 

judiciária, pois enquanto essa visa apurar a prática de infrações criminais, aquela 

somente intenta obter informações no sentido da defesa dos legítimos interesses do 

constituinte, podendo eventualmente contribuir com a apuração policial e/ou 

ministerial. 

Desse modo, a investigação defensiva pode colaborar com a investigação policial 

em curso, ficando o aceite da colaboração a critério do delegado de polícia, que 

poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo, o que não obsta o prosseguimento 

das atividades e diligências no bojo da atuação profissional do advogado. 

   

Em sede de conclusão, Gabriel Bulhões (2018) encerra seus ensinamentos definindo o 

tema da investigação criminal de uma “importância singular para viabilizar uma advocacia de 

alta performance, [...] o que militará em favor de uma real paridade de armas no processo 

penal e da efetivação do devido processo legal substancial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente no sistema judiciário brasileiro, decorrente da incidência do combate aos 

crimes de corrupção tornou-se ainda mais popular a figura da justiça negocial, evidenciando 

práticas como a delação premiada e a discussão a respeito do plea bargain, que são práticas 

que possuem por objetivo amplo, além da busca pela justiça, evitar o processo. Neste sentido, 
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a justiça negocial se desenvolve de modo que haja uma proposta e uma contraproposta, é 

nesse ponto que surge o problema, pois enquanto a acusação está munida de uma investigação 

criminal a defesa está completamente desguarnecida. 

Diante disso surgem as discussões doutrinárias a respeito da investigação, sendo que 

em um primeiro momento o que se debate é a legitimidade do Ministério Público figurando 

na investigação criminal, já que não há uma legislação sequer que trate expressamente da 

prática. O principal argumento para defender a prática investigativa pelo Ministério Público é 

a teoria dos poderes implícitos que defende a ideia de que a Constituição Federal ao instituir o 

Ministério Público como autor da ação penal pública implicitamente admitiu que o órgão 

detenha os meios para poder propor a ação. 

Por outro lado, a corrente doutrinária que critica a prática defende que não há o que se 

falar em poderes implícitos quando já está definido tais poderes de forma explicita, sendo o 

que a Constituição Federal faz ao definir expressamente as polícias judiciária como titulares 

da investigação criminal. Além disso, vale destacar a prerrogativa de legalidade que possui o 

Ministério Público, tendo em vista que o órgão só pode agir nos termos legais, ou seja, só 

pode agir quando e a lei autoriza, enquanto à defesa é lícito tudo aquilo que a lei não proíbe já 

que se trata de uma classe privada. 

Superada a discussão a respeito da legalidade da investigação criminal por parte do 

Ministério Público, surge o problema da paridade entre as partes no decorrer do devido 

processo legal, nesse momento o que se defende é a busca pela igualdade entre as partes, a 

paridade de armas, ora, se o Ministério Público pode investigar por ser em determinado 

momento o autor da ação penal pública, a defesa também deve ter a prerrogativa da 

investigação, já que futuramente também será parte de um processo, ou em caso de evitar o 

processo, também fará parte do acordo negocial. 

A paridade de armas não seria necessária apenas pelo fato de admitir a investigação 

criminal realizada pelo Ministério Público, para alguns doutrinadores, a disparidade no 

processo se dá até mesmo no âmbito da investigação desenvolvida pela polícia judiciária que 

é vista muitas vezes como parcial, já que o instituto da imparcialidade é uma exclusividade do 

juiz. 

Diante de tais discussões alguns projetos de leis já tratam expressamente da 

investigação criminal defensiva, tais como o projeto do Novo Código de Processo Penal, além 

disso, a Ordem dos Advogados do Brasil pelo Conselho Federal já regulou a prerrogativa de 

exercício de investigação defensiva no ano de 2018 por meio do Provimento 188, por outro 
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lado, indiretamente diversos diplomas legais e dispositivos já existentes no próprio código de 

processo penal vigente que asseguram a prática da investigação defensiva. 
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