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NOTA TÉCNICA 06/2019  

 

EMENTA: Investigação e alcance da Lei 

13.245/2016. Participação de advogado na fase pré-

processual.  

 

O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL CRIMINAL CAOP-CRIM, alicerçado 

nos artigos 33, inciso V, da Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público)1 e art. 38, inciso III, da Lei Complementar n°. 13/1991 (Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado do Maranhão)2, expede a presente Nota Técnica n° 

06/2019, sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução do Ministério Público do 

Estado do Maranhão com atuação na área criminal, fundamentando-se nas razões que 

passa a apresentar.  

Em vigor desde o dia 13 de janeiro de 2016, a Lei n.º 13.245, alterou dispositivos 

do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/1994), na parte que trata 

dos direitos do advogado, com o objetivo de aumentar a participação da defesa técnica 

em “autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza”, no âmbito de 

“qualquer instituição responsável por conduzir investigação” (novo inciso XIV do art. 7.º), 

ou seja, relativamente a investigações criminais, cíveis e administrativas. 

No seu nascedouro legislativo, observa-se que a Lei é decorrente de projeto 

apresentado perante a Câmara dos Deputados, através do Parlamentar Arnaldo Faria 

de Sá, em cuja justificativa inicial constou que o projeto “estabelece ainda a 

possibilidade de o advogado assistir aos seus clientes investigados durante a apuração 

de infrações, cominando a nulidade do procedimento investigatório realizado sem sua 

observância, bem como o direito de apresentar razões, formular quesitos e requisitar 

diligências.”3 

                                                 
1
 Art. 33. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do 

Ministério Público, competindo-lhes, na forma da Lei Orgânica: (...) V - exercer outras 
funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de 
execução, bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos. 
 
2 

Art. 38 – Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do 
Ministério Público, competindo-lhes: (...) III – remeter informações técnico-jurídicas, sem 
caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade; 
3
 Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Projeto de Lei n° 6.705, de 2013. 

Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1323226&filename=P
RL+1+CCJC+%3D%3E+PL+6705/2013>. Acesso em: julho de 2019.  
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Ressalta-se que a proposta de atribuir poder requisitório de diligência à defesa, 

observando-se tal expressão (requisição) no sentido técnico, qual seja, mandamental, 

apesar de chegar a ter sido aprovada por Câmara e Senado, foi vetada pela Presidência 

da República, constando na mensagem a seguinte fundamentação:  

“Ouvido, o Ministério da Justiça manifestou-se pelo veto ao seguinte 
dispositivo: 
 
Alínea „b‟ do inciso XXI do art. 7o da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, 
alterada pelo art. 1o do projeto de lei 
 
“b) requisitar diligências.” 
 
Razões do veto: 
 
“Da forma como redigido, o dispositivo poderia levar à interpretação 
equivocada de que a requisição a que faz referência seria mandatória, 
resultando em embaraços no âmbito de investigações e consequentes 
prejuízos à administração da justiça. Interpretação semelhante já foi afastada 
pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de Ação Direita de 
Inconstitucionalidade de dispositivos da própria Lei no 8.906, de 4 de julho de 
1994 - Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (ADI 
1127/DF). Além disso, resta, de qualquer forma, assegurado o direito de 
petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder, nos termos da alínea „a‟, do inciso XXXIV, do art. 5o, da 
Constituição.” 
 

 Em termos de redação final, estão em vigor, destarte, os seguintes direitos do 

advogado:  

“Art. 7o  ......................................................................... 
XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir 
investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações 
de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à 
autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou 
digital; ............................................................................................. 
XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, 
sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, 
subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele 
decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no 
curso da respectiva apuração: 
a) apresentar razões e quesitos; 
b) (VETADO). ............................................................................................ 
§ 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração 
para o exercício dos direitos de que trata o inciso XIV. 
§ 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá 
delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a 
diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando 
houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade 
das diligências. 
§ 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso XIV, o fornecimento 
incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de 
peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização 
criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o 
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acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem 
prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao 
juiz competente.” (NR). 
 

 Realizada a contextualização inicial acerca da norma transcrita, a presente nota 

técnica, de caráter orientativo aos membros do Ministério Público do Estado do 

Maranhão, dispõe sobre o alcance dessa legislação. 

Sempre é importante observar qualquer controvérsia jurídica a partir da 

Constituição Federal e de uma análise sistêmica do ordenamento. 

Acerca do tema investigação, como se sabe, a Constituição Federal assegurou, 

além de direitos básicos, como dignidade da pessoa humana, proibição à tortura e o 

respeito à integridade física e moral do preso, mais especificamente no campo 

procedimental, que (i) a todos é assegurado o direito de petição (art. 5.º, inciso XXXIV, 

“a” e “b”); (ii) aos acusados em geral é assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 

5.º, LV) e (c) a inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 5.º, LVI). 

 A par desse conjunto normativo de garantias fundamentais, a doutrina e a 

jurisprudência possuem entendimento pacífico de que a fase préprocessual tem valor 

meramente informativo, de modo que é impossível fundamentar a sentença 

condenatória exclusivamente em peças de investigação não repetidas em Juízo, sob 

crivo do contraditório e da ampla defesa; isto é, não vigora no Brasil o sistema de outros 

países, de Juizado de Instrução ou de Garantias, em que há produção probatória pré-

processual já judicializada, ainda que não haja acusação formal deduzida, a qual, 

depois de formulada, é de regra julgada por outro Juízo. 

 Em Comentários à Constituição do Brasil, logo após a sua edição, já lecionava 

Celso Ribeiro Bastos que: 

“Sendo o inquérito policial um meio de apuração, é muito cedo para que se 
possa falar acusados. Aliás, a atividade investigadora sempre deverá partir de 
alguma pista ou de alguma suspeita. (…) Haverá por vezes necessidade de 
ouvir certas pessoas e outras não. Ora, esta mera aragem de suspeição que 
envolve determinadas pessoas, na fase do procedimento policial, não pode 
ensejar a utilização dos meios constitucionais de defesa, sob pena de 
inviabilizar-se a própria atividade policial.”

4
 

 

 Logo, o modelo de investigação adotado pela Constituição Federal sujeita-se ao 

contraditório diferido, a ser exercido plenamente na fase judicial, tendo, pois, a fase 

preliminar caráter unilateral e inquisitivo, sobre cuja característica explica Paulo Rangel 

que “a inquisição dá à autoridade policial a discricionariedade de iniciar as investigações 

                                                 
4
 Bastos, Celso Ribeiro e Martins, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. ed. 

Saraiva, volume II, pág. 269. 3 
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de forma que melhor lhe aprouver. Por isto o inquérito é de forma livre. Não há regras 

previamente determinadas para se iniciar uma investigação.”5 

Desse conjunto se compreende que não é compatível com o sistema adotado na 

Constituição Federal o entendimento de que a Lei 13.245/2016 promoveu uma 

revolução que implicou na efetivação plena do contraditório e da ampla defesa na fase 

pré-processual, equiparando-a à instrução judicial, ampliando o alcance do referido 

posicionamento às investigações criminais, cíveis (inquérito civil público ou 

procedimento preparatório) e administrativa (sindicâncias) – isso, em absoluto, não 

ocorreu. 

Em se conduzindo a investigação de forma técnica, competirá ao gestor do 

procedimento tratá-lo como um projeto de pesquisa, conduzindo os trabalhos de tal 

modo a planejar e definir o escopo da investigação, com definição de premissas, 

hipóteses e vazios, afastando qualquer ideia lastreada em précompreensão. 

 Mesmo em casos mais simples, essa atividade de planejamento, ainda que a 

prática e a experiência a tornem sumárias, sempre acontece.  

Nas palavras de Eliomar da Silva Pereira6,“investigação é indagação, sendo esta 

„a procura pelo que quer seja que forneça uma resposta para uma indagação‟, tendo em 

conta o contexto do problema que condicionará o tipo de resposta a ser dado. Em 

síntese, „a resolução da situação indeterminada é ativa e operacional. Se a investigação 

for dirigida adequadamente, o desfecho final será a situação unificada que foi 

mencionada.” 

Em uma Delegacia, por exemplo, em ocorrências corriqueiras, como um cidadão 

conduzido por uma guarnição, em razão de suposto porte ilegal de arma de fogo, a 

Autoridade Policial fixa, como planejamento de seu trabalho, uma possível autuação em 

flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. 

Todavia, a execução do planejamento consistirá em fixar como premissa a 

existência material da arma e, na sequência, ouvir testemunhas e, ainda, caso atestem, 

com certeza e sem contradições, que a arma estava efetivamente em poder do cidadão 

detido e, portanto, ausente outro dado que possa embasar hipótese de porte forjado, 

será ouvido o agora sim investigado, que poderá ter assistência de advogado, reunindo-

se, ao final, as evidências, seguidas das análises e conclusões pertinentes. 

                                                 
5
 Rangel, Paulo. Direito Processual Penal, ed. Lumen Juris, 18.ª edição, pág. 95. 

6
 Pereira, Eliomar da Silva. Teoria da Investigação Criminal, ed. Almedina, pág. 42. 
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Perceba-se que é impossível imaginar eficiência7 do serviço policial numa 

investigação desse tipo, se, por exemplo, fosse dado o direito ao investigado de, antes 

de seu interrogatório, requisitar, de forma impositiva, a oitiva de testemunhas, residentes 

em outros Estados ou até em outros países, por exemplo, como não é incomum ocorrer 

na instrução judicial. No caso, tal fase se tornaria uma risível comédia. 

Seriamente comprometida também estaria a eficiência de investigações 

sensíveis como homicídios, estupros, violência doméstica, dentre outros, caso 

assegurada a participação da defesa na produção dos elementos informativos, ou seja, 

nos depoimentos de testemunhas e vítimas. 

Destarte, andou bem a Presidência da República ao vetar o poder requisitório da 

defesa na investigação, dado que não existe ato administrativo sem uma autoridade 

competente para decidir, de sorte que é impossível imaginar um “colegiado 

investigativo”, do qual a defesa participe com poder requisitório. 

Claro que o direito de petição deve ser sempre assegurado, porém competirá à 

defesa fundamentar a pertinência do seu pleito e a quem presidir o procedimento 

resolver pelo deferimento ou não do pedido. 

Mesmo no momento em que o cidadão é notificado num inquérito instaurado por 

portaria ou conduzido à sala da autoridade competente para ser ouvido em auto de 

flagrante, mesmo que já na condição formal de investigado – isso porque já existente o 

mínimo de elementos à pequisa que apontem para a hipótese de sua responsabilidade 

– ainda assim, naquele momento, o que se tem é uma busca para colmatar vazios, de 

modo que não se tem o estado de certeza de que a sua oitiva poderá validar, ou não, as 

hipóteses. 

Em consonância com tal entendimento, pela inexistência da própria figura do 

“acusado em geral” na fase investigativa, leciona Mougenot8:  

                                                 
7
 Sobre a ideia de eficiência no âmbito geral da segurança pública, leciona a doutrina: “A 

Constituição Federal instituiu claramente o princípio da eficiência da segurança pública, no seu 
art. 144, dispondo sobre a obrigação estatal de prestação de serviços de segurança pública, com 
a finalidade de proteger a vida e incolumidade do cidadão e do seu patrimônio, por meio das 
polícias, no exercício das atividades de prevenção, repressão, investigação, vigilância de 
fronteiras e polícia judiciária, de uma forma eficiente. A garantia constitucional de eficiência das 
atividades dos órgãos de segurança pública e do serviço de segurança pública decorre da 
interpretação do referido dispositivo, acrescido da configuração da segurança pública como 
direito social (art. 6º, CF) e do princípio genérico da eficiência da administração pública (art. 37, 
caput, CF)” (in SANTIN, Valter Foleto – CONTROLE JUDICIAL DA SEGURANÇA PÚBLICA: 
EFICIÊNCIA DO SERVIÇO NA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME, São Paulo: RT, pág. 
148). 
8
 Bonfim, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal anotado. ed. Saraiva, 4.ª edição, pág. 

51. 



 

  

 

 

 

 

                            “2019 – O Ministério Público na indução de Políticas Públicas”          

               6 

“Ademais, o art. 5.º, LV, da CF, que consagra os princípios do contraditório e 
da ampla defesa, refere-se aos „litigantes‟ e aos „acusados em geral‟, não se 
podendo aplicá-los ao indiciado, uma vez que não há nessa fase investigativa 
acusação propriamente dita. Caso se entendesse em sentido diverso, isto é, 
pela possibilidade de aplicar tais princípios ao inquérito policial, uma série de 
possibilidades se afiguraria possível, tais como o direito de reperguntar às 
testemunhas, arguir suspeição do delegado de polícia, etc. Iniciada a ação 
penal, por intermédio do recebimento da petição inicial, nasce a figura do 
acusado, que, cientificado da ação penal, submeter-se-á ao devido processo 
legal, com a consequente observância dos princípios constitucionais 
informadores do direito processual penal.” 

 
 Nessas condições, implica a investigação uma pesquisa, que, como todo ato 

administrativo, deve ser conduzida, dentre outros, primando-se pela eficiência, que é 

dever da Administração Pública (art. 37, caput da CF), inexistindo, portanto, nessa fase, 

um acusado no sentido do processual penal. 

Um planejamento que prestigie a eficiência da investigação passará pela 

manutenção do dever de sigilo dos dados iniciais colhidos, cujo dever está positivado no 

Código de Processo Penal (em norma que não foi revogada pela festejada Lei 

13.245/2016):  

“Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação 
do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.” 
 

Nesse sentido, o sigilo tanto é do interesse da presunção de inocência como da 

segurança das testemunhas e declarantes. A publicidade dos momentos iniciais, seja 

pela imprensa ou outro meio, costuma ser danosa a todos os sujeitos do processo. 

 Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima9: 

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

 De outro giro, a eficiência de qualquer investigação tem como base o princípio 

da oportunidade, que consiste em colher os dados no momento correto e oportuno, 

quando esses elementos ali estão naturalisticamente disponíveis, possibilitando-se 

                                                 
9
 Lima, Renato Brasileiro. Curso de Processo Penal, ed. Impetus, pág. 83. 



 

  

 

 

 

 

                            “2019 – O Ministério Público na indução de Políticas Públicas”          

               7 

apreensões ou até flagrantes, a fim de se positivar a materialidade em datas e 

momentos estratégicos, dentre outras medidas.  

 Nesse sentido, Eugênio Pacelli leciona a respeito do interesse de agir no 

Processo Penal: 

“No âmbito específico do processo penal, entretanto (e o mesmo ocorre no 
processo civil, como um verdadeiro plus ao conceito de interesse), desloca-se 
para o interesse de agir a preocupação com a efetividade do processo, de 
modo a ser possível afirmar que este, enquanto instrumento da jurisdição, 
deve apresentar, em juízo prévio e necessariamente anterior, um mínimo de 
viabilidade de satisfação futura da pretensão que informa o seu conteúdo. É 
dizer: sob perspectiva de sua efetividade, o processo deve mostrar-se, desde 
a sua instauração, apto a realizar os diversos escopos da jurisdição, isto é, 
revelar-se útil. Por isso, fala-se em interesse-utilidade.”

10
 

 

 Logo, a elemento surpresa e o princípio da oportunidade na investigação 

criminal estão diretamente atrelados ao interesse de agir, condição da ação que, 

enquanto conceito da teoria geral do processo, também está presente no Processo 

Penal, devendo, portanto, ser prestigiado na investigação como mecanismos de busca 

do dever de eficiência. 

Até diante da evidência de que hermenêutica em contrário seria incompatível 

com a Constituição Federal, a Lei 13.245/2016 não promoveu uma guinada de 180 

graus na fase preliminar do Processo Penal brasileiro. 

Até mesmo juristas conhecidos por produção de doutrina pródefesa, como é o 

caso de Aury Lopes Júnior11, reconhecem que o inquérito continua possuindo caráter 

inquisitório, escreveu que: 

“Mas e no inquérito? Como sói ocorrer na maior parte dos sistemas de 
investigação preliminar, continua sendo inquisitório, pois incumbe ao 
delegado (ou MP) presidir o procedimento, praticar atos de investigação e 
também decidir nos limites legais, respeitando a reserva de jurisdição. Sim, o 
delegado (ou o MP nos países que adotam esse modelo) toma diversas 
decisões ao longo da investigação e ele mesmo realiza os atos de 
investigação, acumulando papéis. Nada anormal nisso em se tratando de 
investigação preliminar. 
 
Portanto, o fato de "ampliarmos" (timidamente) a presença do advogado, 
fortalecendo a defesa e o contraditório (precário, pois manifestado apenas no 
seu primeiro momento, segundo a concepção de Fazzalari, que é o da 
informação) não retira o caráter inquisitório do inquérito. Como muito 
poderíamos falar em mitigação (mas não me parece plenamente correto), 
considerando que publicidade/segredo, defesa/ausência, contraditório ou não, 
são elementos satelitários que orbitam em torno do núcleo fundante 

                                                 
10

 Pacelli, Eugênio. Curso de Processo Penal, ed. Atlas, 17.ª edição, pág. 104. 
11

 Consultor Jurídico. Lei 13.245/2016 não acabou com o caráter "inquisitório" da 

investigação. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-jan-29/limite-penal-lei-
132452016-nao-acabou-carater-carater-inquisitorio-investigacao>. Acesso em: julho de 2019.  
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(gestão/iniciativa da prova). Não são eles que fundam o sistema, pois são 
elementos secundários que – em tese – podem se unir a um núcleo ou a 
outro” 
 

Sensível a esse tema, o Conselho Nacional do Ministério Público editou norma 

posterior à mencionada Lei, qual seja, a Resolução n.º 181/2017, que adequou o 

regulamento do procedimento investigatório criminal à nova realidade legislativa:   

“Art. 9º O autor do fato investigado poderá apresentar, querendo, as 
informações que considerar adequadas, facultado o acompanhamento por 
defensor. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)  
§ 1º O defensor poderá examinar, mesmo sem procuração, autos de 
procedimento de investigação criminal, findos ou em andamento, ainda que 
conclusos ao presidente, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em 
meio físico ou digital. (Incluído pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 
2018)  
§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, o defensor deverá apresentar 
procuração, quando decretado o sigilo das investigações, no todo ou em 
parte. (Incluído pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018) 
§ 3º O órgão de execução que presidir a investigação velará para que o 
defensor constituído nos autos assista o investigado durante a apuração de 
infrações, de forma a evitar a alegação de nulidade do interrogatório e, 
subsequentemente, de todos os elementos probatórios dele decorrentes ou 
derivados, nos termos da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. (Incluído pela 
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)  
§ 4º O presidente do procedimento investigatório criminal poderá delimitar o 
acesso do defensor aos elementos de prova relacionados a diligências em 
andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de 
comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. 
(Incluído pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)” 
 

Pelo marco regulatório do CNMP, o procedimento investigatório criminal segue 

podendo ter sigilo decretado, o que deve ocorrer de forma expressa e fundamentada 

(art. 16 da Resolução 181/2017), contudo uma vez sendo o investigado notificado para 

ser ouvido, em relação a ele o sigilo não deve subsistir, mantido apenas externamente, 

salvo se revogado e, de todo modo, em sendo constituído um advogado, assegurando-

se a sua presença e respectivo direito de petição no interrogatório de seu cliente. 

De tal arte, nota-se que o alcance da nova legislação atende ao direito 

constitucional de petição, à possibilidade de argumentar, de arrazoar e de buscar 

influenciar. Nessa linha, Fredie Didier Júnior12 doutrina: 

“Há o elemento substancial dessa garantia. Há um aspecto, que eu reputo 
essencial, denominado, de acordo com a doutrina alemã, de „poder de 
influência‟. Não adianta permitir que a parte, simplesmente, participe do 
processo; que ela seja ouvida. Apenas isso não é o suficiente para que se 
efetive o princípio do contraditório. É necessário que se permita que ela seja 

                                                 
12

 Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Processo e Processo de 
Conhecimento. 7.ª ed. Bahia: JusPodivm, pág. 45. 
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ouvida, é claro, mas em condições de poder influenciar a decisão do 
magistrado.” 
 

Por quanto exposto, depreende-se que o conteúdo normativo da Lei 

13.245/2016 busca muito mais assegurar a garantia do direito de petição do que a 

hipótese de aplicação plena de contraditório ou ampla defesa na fase pré-processual, 

cuja adoção em investigações preliminares seriam incompatíveis com a Constituição 

Federal.  

Naturalmente, a Lei 13.245/2016 buscou garantir sua efetividade com a previsão 

de nulidade absoluta para a hipótese de descumprimento (art. 7.º, XIV) e também 

previsão de responsabilização criminal e funcional (art. 7.º, §12). 

Em matéria de nulidade processual, ainda que absoluta, o Supremo Tribunal 

Federal tem jurisprudência consolidada, pela necessidade de demonstração de prejuízo 

à luz do princípio pas de nullité sans grief. 

Nesse sentido:  

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E 
PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO. ARTIGO 240, §§ 4º, 5º 
E 6º, IV DO CÓDIGO PENAL MILITAR.. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO 
DATIVO. CORRÉUS. COLISÃO DE DEFESAS. NULIDADE. PRECLUSÃO. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE 
NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ 
SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, 
ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio do pas de nullité sans grief 
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o 
vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois 
não se decreta nulidade processual por mera presunção. (…)  5. Agravo 
regimental desprovido.” (STF, HC 132149 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, 
Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 
DIVULG 14-06-2017 PUBLIC 16-06-2017. Destaque acrescido).

13
 

 

 Francisco Dirceu Barros14 atento às controvérsias que poderiam surgir, resumiu 

sobre o tema:  

“Podemos concluir que a desobediência às formalidades legais na produção 
dos elementos informativos pode acarretar a ineficácia do ato em si (prisão 
em flagrante, por exemplo), mas entendo que, em regra, os vícios no 

                                                 
13

 No mesmo sentido, há também vários precedentes da Segunda Turma: HC 134408, 
Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-082017 PUBLIC 29-08-2017 e (RHC 138752, Relator(a):  
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017). 
14

 JusBrasil. As alterações provocadas pela lei 13.245/2016 no inquérito policial. Disponível em: 
<https://franciscodirceubarros.jusbrasil.com.br/artigos/297608462/as-alteracoes-provocadas-
pela-lei-13245-2016-no-inquerito-policial>. Acesso em: julho de 2019.  
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inquérito não se projetam para ação penal que origina, exceto se tais vícios 
ocorrerem: 
 
1. Nas provas que não podem ser mais repetidas. Exemplo: exame pericial. 2. 
Nas provas cautelares. Exemplo: busca e apreensão e interceptação 
telefônicas. 
3. Nas provas antecipadas. Exemplo: provas ad perpetuam rei memoriam 
previstas no artigo b225 do CPP: “Se qualquer testemunha houver de 
ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 
tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 
requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 
depoimento”. 
José Frederico Marques lecionava que: 
 
“A nulidade, porém, só atingirá os efeitos coercitivos da medida cautelar, e 
nunca o valor informativo dos elementos colhidos no auto de flagrante. O Juiz 
pode “relaxar” a prisão do indiciado, em virtude da nulidade do respectivo 
auto de flagrante delito; todavia o Ministério Público, com base nesse 
flagrante, que foi anulado para efeito de restaurar a liberdade do indiciado, 
também poderá oferecer denúncia contra este. (Elementos, vol. I, 1997, p. 
154)”. 
 
O STF e o STJ ainda não enfrentaram o tema em consonância com a 
alteração promovida pela lei 13.245/2016, mas sempre defenderam que: 
 
(STF) “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sendo o 
inquérito policial peça de natureza informativa, os vícios nele porventura 
encontrados não repercutem na ação penal (assim, nos HC no 62.745 e no 
69.895, bem como no RHC no 66.428)”. 
 
(STJ) “Eventual nulidade ocorrida no inquérito policial não tem o condão de 
nulificar o processo, vez que aquele é peça meramente informativa, 
estabelecida sem o crivo do contraditório.” 
 

De mais a mais, inexistindo no Direito brasileiro garantias absolutas15, é de se 

compreender que a cominação da nulidade demanda demonstração de prejuízo efetivo 

e, caso comprovado, terá efeitos compartimentados ao ato atingido pela nódoa, ou 

eventuais subsequentes derivados diretamente, por exemplo, um interrogatório em que 

haja confissão extrajudicial, mas nada impedirá, louvado em outros elementos 

informativos, de ser o investigado denunciado ou mesmo ter contra si prisão preventiva 

decretada. 

Por tudo quanto exposto, conclui-se:  

                                                 
15

 O Supremo Tribunal Federal adota o princípio da proporcionalidade 
(Verhaltnismassigkeitsprinzip) na interpretação dos direitos fundamentais, entendendo que não 
existem garantias constitucionais absolutas. A respeito: MS 28417 AgR, Relator(a):  Min. DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 
01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014RE 455283 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda 
Turma, julgado em 28/03/2006, DJ 05-05-2006 PP-00039 EMENT VOL-02231-05 PP-00947, 
STF, HC 74.678, DJ de 15/08/97 e HC 75.261, sessão de 24/6/1997, ambos da 1.ª Turma. 
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a) não há aplicação integral dos princípios do contraditório e da ampla defesa 

nas investigações criminais, cíveis ou administrativas, representando as inovações 

trazidas pela Lei 13.245/2016 expressão do direito de petição, que não revogou o 

caráter inquisitivo e sigiloso do inquérito policial e de outras investigações; 

b) a presidência das investigações deve zelar pelo estrito cumprimento do dever 

de sigilo (art. 20 do Código de Processo Penal e art. 9.º, §4.º e 16 da Resolução n.º 

181/2017-CNMP), com vista à eficiência dos trabalhos e garantia da presunção de 

inocência e da dignidade e segurança de vítimas e testemunhas, inexistindo direito de 

participação de advogados em oitivas de testemunhas ou vítimas; 

c) relativamente à oitiva do investigado, uma vez comparecendo advogado por 

ele constituído, este poderá assistir o seu cliente, com todos os direitos previstos no 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, como entrevistá-lo reservadamente, ter 

acesso aos autos e até postular a apresentação de perguntas no ato de interrogatório, 

competindo à autoridade que presidir o procedimento avaliar a pertinência ou não do 

deferimento e da admissão das perguntas ao investigado, devendo descrever a 

autoridade, ao menos resumidamente, as deliberações tomadas, notadamente em caso 

de indeferimento; 

 d) na hipótese de descumprimento do direito do advogado quanto à participação 

para assistir ao interrogatório de seu cliente, poderá haver, uma vez demonstrado 

prejuízo, a nulidade do ato, de forma compartimentada e eventual de elementos 

diretamente derivados, sem prejuízo da validade de outros dados informativos, que 

poderão basear providências a cargo do Ministério Público ou do Juízo e sem 

contaminar a eventual ação penal futura. 

Ante o exposto, o Centro de Apoio Operacional Criminal expede a presente 

Nota Técnicai, portanto sem caráter vinculativo, a fim de subsidiar a atuação dos 

membros do Ministério Público Estadual, em conformidade com Artigo 38, III da Lei 

Complementar 13/1991. 
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São Luís, __ de julho de 2019. 

 

 

 

José Cláudio Cabral Marques 

Promotor de Justiça 

Coordenador do CAOP-CRIM   

                                                 
i Texto Original: Nota Técnica N° 001/2018, expedida pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Norte.   

 

 

 


