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TÍTULO 2

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
1. CONCEITO DE INQUÉRITO POLICIAL
Procedimento administrativo inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade policial,
o inquérito policial consiste em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa
objetivando a identificação das fontes de prova1 e a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração penal, a fim de possibilitar que o titular da ação penal
possa ingressar em juízo.
Trata-se de um procedimento de natureza instrumental, porquanto se destina a esclarecer
os fatos delituosos relatados na notícia de crime, fornecendo subsídios para o prosseguimento
ou o arquivamento da persecução penal. De seu caráter instrumental sobressai sua dupla função:
a) preservadora: a existência prévia de um inquérito policial inibe a instauração de um processo
penal infundado, temerário, resguardando a liberdade do inocente e evitando custos desnecessários para o Estado; b) preparatória: fornece elementos de informação para que o titular da
ação penal ingresse em juízo, além de acautelar meios de prova que poderiam desaparecer com
o decurso do tempo.
2. NATUREZA JURÍDICA DO INQUÉRITO POLICIAL
Trata-se de procedimento de natureza administrativa. Não se trata, pois, de processo judicial, nem tampouco de processo administrativo, porquanto dele não resulta a imposição direta
de nenhuma sanção. Nesse momento, ainda não há o exercício de pretensão acusatória. Logo,
não se pode falar em partes stricto sensu, já que não existe uma estrutura processual dialética,
sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.
Apesar de o inquérito policial não obedecer a uma ordem legal rígida para a realização
dos atos, isso não lhe retira a característica de procedimento, já que o legislador estabelece uma
sequência lógica para sua instauração, desenvolvimento e conclusão. Por sua própria natureza,
o procedimento do inquérito policial deve ser flexível. Não há falar, em sede de investigação
policial, em obediência a uma ordem predeterminada, rígida, o que não infirma sua natureza
de procedimento, já que o procedimento pode seguir tanto um esquema rígido quanto flexível.
Logo, como o inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes
não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. Havendo, assim, eventual
irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo
penal subsequente. Afinal, as nulidades processuais concernem, tão somente, aos defeitos de
ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória.2
1

Cometida uma infração penal, tudo aquilo que possa servir para a sua elucidação pode ser conceituada como fonte
de prova. Derivam do fato delituoso em si, independentemente da existência do processo, ou seja, são anteriores
ao processo, sendo que sua introdução no inquérito policial se dá através dos elementos de informação. Exemplificando, suponha-se que determinado crime de homicídio tenha sido praticado em uma rua pouco movimentada.
O primeiro passo da investigação é exatamente buscar pessoas ou coisas que possam contribuir para o esclarecimento do fato delituoso e de sua autoria. Caberá, então, à autoridade policial diligenciar no sentido de localizar o
cadáver, a arma usada para a prática do crime, pessoas que tenham visto o provável autor do delito, etc.

2

Nesse sentido: STF, 1ª Turma, HC 94.034/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/06/2008, DJe 167 09/04/2008. E ainda:
STF, 2ª Turma, HC 85.286/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 29/11/2005, DJ 24/03/2006. Também é entendimento
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Logicamente, caso uma determinada prova tenha sido produzida com violação a normas
de direito material, há de ser reconhecida sua ilicitude (CF, art. 5º, LVI), com o seu consequente
desentranhamento dos autos, bem como de todas as demais provas que com ela guardem certo
nexo causal (teoria dos frutos da árvore envenenada). Isso, todavia, não significa dizer que
todo o inquérito será considerado nulo. Afinal, é possível que constem da investigação policial
elementos de informação que não foram contaminados pela ilicitude originária (teoria da fonte
independente).3
3. FINALIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL
A partir do momento em que determinado delito é praticado, surge para o Estado o poder-dever de punir o suposto autor do ilícito. Para que o Estado possa deflagrar a persecução criminal
em juízo, é indispensável a presença de elementos de informação quanto à autoria e quanto à
materialidade da infração penal. De fato, para que se possa dar início a um processo criminal
contra alguém, faz-se necessária a presença de um lastro probatório mínimo apontando no sentido
da prática de uma infração penal e da probabilidade de o acusado ser o seu autor. Aliás, o próprio
CPP, em seu art. 395, inciso III, com redação dada pela Lei nº 11.719/08, aponta a ausência de
justa causa para o exercício da ação penal como uma das causas de rejeição da peça acusatória.
Daí a importância do inquérito policial, instrumento geralmente usado pelo Estado para
a colheita desses elementos de informação, viabilizando o oferecimento da peça acusatória
quando houver justa causa para o processo (fumus comissi delicti), mas também contribuindo
para que pessoas inocentes não sejam injustamente submetidas às cerimônias degradantes do
processo criminal.
Esses elementos de informação colhidos no inquérito policial são decisivos para a formação
da convicção do titular da ação penal sobre a viabilidade da acusação, mas também exercem
papel fundamental em relação à decretação de medidas cautelares pessoais, patrimoniais ou
probatórias no curso da investigação policial. De fato, para que medidas cautelares como a
prisão preventiva ou uma interceptação telefônica sejam determinadas, é necessário um mínimo
de elementos quanto à materialidade e autoria do delito. Além disso, também são úteis para
fundamentar eventual absolvição sumária (CPP, art. 397).
Diferencia-se o inquérito policial da instrução processual por esse motivo: enquanto a investigação criminal tem por objetivo a obtenção de dados informativos para que o órgão acusatório
examine a viabilidade de propositura da ação penal, a instrução em juízo tem como escopo colher
provas para demonstrar a legitimidade da pretensão punitiva ou do direito de defesa.
Perceba-se que insistimos na assertiva de que a finalidade precípua do inquérito policial é
a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade do delito. Mas por que
elementos de informação e não prova?
Com as alterações produzidas pela Lei nº 11.690/08, passou a constar expressamente do CPP
a distinção entre prova e elementos informativos. De fato, eis a nova redação do art. 155 do CPP:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
dominante no STJ que eventual nulidade do inquérito policial não contamina a ação penal superveniente, vez
que aquele é mera peça informativa, produzida sem o crivo do contraditório: STJ, 6ª Turma, RHC 21.170/RS, Rel.
Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz convocado do TRF 1ª Região), j. 04/09/2007, DJ 08/10/2007 p. 368. Negando
a anulação de processo penal em razão de suposta irregularidade verificada em inquérito policial, in casu, em
virtude de o procedimento ter sido presidido por Delegado alegadamente suspeito: STF, 2ª Turma, RHC 131.450/
DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/05/2016.
3

Para mais detalhes acerca do conceito de provas ilícitas e das teorias dos frutos da árvore envenenada e da fonte
independente, vide capítulo pertinente às provas.
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não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. (nosso grifo).4
Diante da nova redação do art. 155 do CPP, elementos de informação são aqueles colhidos
na fase investigatória, sem a necessária participação dialética das partes. Dito de outro modo,
em relação a eles, não se impõe a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa,
vez que nesse momento ainda não há falar em acusados em geral na dicção do inciso LV do
art. 5º da Constituição Federal. Apesar de não serem produzidos sob o manto do contraditório e
da ampla defesa, tais elementos informativos são de vital importância para a persecução penal,
pois, além de auxiliar na formação da opinio delicti do órgão da acusação, podem subsidiar a
decretação de medidas cautelares pelo magistrado ou fundamentar uma decisão de absolvição
sumária (CPP, art. 397).
De seu turno, a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária
participação dialética das partes, sob o manto do contraditório (ainda que diferido) e da ampla
defesa. O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das
provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em
todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova.
A participação do acusador, do acusado e de seu advogado é condição sine qua non para a
escorreita produção da prova, assim como também o é a direta e constante supervisão do órgão
julgador, sendo que, com a inserção do princípio da identidade física do juiz no processo penal,
o juiz que presidir a instrução deverá proferir a sentença (CPP, art. 399, § 2º). Funcionando a
observância do contraditório como verdadeira condição de existência da prova, só podem ser
considerados como prova, portanto, os dados de conhecimento introduzidos no processo na
presença do juiz e com a participação dialética das partes.
4. VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL
Como visto anteriormente, a finalidade do inquérito policial é a colheita de elementos de
informação quanto à autoria e materialidade do delito. Tendo em conta que esses elementos de
informação não são colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, deduz-se que o
inquérito policial tem valor probatório relativo.
Se esses elementos de informação são colhidos na fase investigatória, sem a necessária
participação dialética das partes, ou seja, sem a obrigatória observância do contraditório e da
ampla defesa, questiona-se acerca da possibilidade de sua utilização para formar a convicção
do juiz em sede processual.
Ao longo dos anos, sempre prevaleceu nos Tribunais o entendimento de que, de modo
isolado, elementos produzidos na fase investigatória não podem servir de fundamento para um
decreto condenatório, sob pena de violação ao preceito constitucional do art. 5º, inciso LV, que
assegura aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em
elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5º, LV, da Carta Magna.
No entanto, tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando
a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório. Como já se manifestou o Supremo,

4

Para mais detalhes acerca do conceito de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, remetemos o leitor
ao título referente às provas.
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“os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a
decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do
contraditório em juízo”.5
A Lei nº 11.690/08, ao inserir o advérbio exclusivamente no corpo do art. 155, caput, do
CPP acaba por confirmar a posição jurisprudencial que vinha prevalecendo. Destarte, pode-se
dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação. Todavia, não devem ser completamente desprezados, podendo se somar à
prova produzida em juízo e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do
órgão julgador. Tanto é verdade que a nova lei não previu a exclusão física do inquérito policial
dos autos do processo (CPP, art. 12).
5. ATRIBUIÇÃO PARA A PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO POLICIAL
A palavra “polícia” está longe de ser um termo inequívoco, uma vez que perfaz um gênero
do qual podem ser extraídas diversas acepções. Assim, para identificar a que atividades ou atribuições ela se refere, é quase que indispensável acrescer-lhe algum adjetivo que a especifique,
fazendo-se referência à polícia “administrativa”, polícia “judiciária”, polícia “investigativa”, etc.
5.1. Funções de polícia administrativa, judiciária e investigativa
De acordo com Julio Fabbrini Mirabete, “a Polícia, instrumento da Administração, é uma
instituição de direito público, destinada a manter e a recobrar, junto à sociedade e na medida
dos recursos de que dispõe, a paz pública ou a segurança individual”.6 À ela, segundo a doutrina
majoritária, são atribuídas duas funções precípuas:
a) Polícia Administrativa: trata-se de atividade de cunho preventivo, ligada à segurança,
visando impedir a prática de atos lesivos à sociedade;
b) Polícia Judiciária: cuida-se de função de caráter repressivo, auxiliando o Poder Judiciário. Sua atuação ocorre depois da prática de uma infração penal e tem como objetivo precípuo
colher elementos de informação relativos à materialidade e à autoria do delito, propiciando que
o titular da ação penal possa dar início à persecução penal em juízo. Nessa linha, dispõe o art.
4º, caput, do CPP, que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território
de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.
Conquanto a doutrina, em sua maioria, faça referência à Polícia Judiciária como aquela
à qual é atribuída a função de apurar as infrações penais e sua autoria, comungamos do entendimento de que funções de polícia judiciária não se confundem com funções de polícia
investigativa. A despeito do teor do art. 4º, caput, do CPP, a Constituição Federal deixa clara a
diferença entre funções de polícia judiciária e funções de polícia investigativa. Basta perceber
que, ao se referir às atribuições da Polícia Federal, a Carta Magna diferencia as funções de
polícia investigativa, previstas no art. 144, § 1º, I e II, das funções de polícia judiciária (CF, art.
144, § 1º, inciso IV). Com efeito, enquanto os incisos I e II do § 1º do art. 144 da Carta Magna
outorgam à Polícia Federal atribuições para apurar infrações penais contra a ordem política e
social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas
e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual

5

STF, 2ª Turma, RE-AgR 425.734/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 28/10/2005 p. 57. Em sentido semelhante: STF, 1ª
Turma, RE 287.658/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 03/10/2003 p. 22; STF, 1ª Turma, HC 83.348/SP, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 21/10/2003, DJ 28/11/2003.

6

Processo penal. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 57.
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ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei, bem como prevenir e
reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, o inciso
IV estabelece que a Polícia Federal destina-se a exercer, com exclusividade, as funções de Polícia
Judiciária da União. Ora, veja-se que a função investigativa está descrita nos dois primeiros
incisos, de maneira distinta das funções de polícia judiciária. Seguindo a mesma linha, o art.
144, § 4º, da Constituição Federal, prevê que a Polícia Civil tem funções de polícia judiciária
e de apuração de infrações penais. Veja-se que há uma clara distinção entre funções de polícia
judiciária e funções de apuração de infrações penais.
Como se percebe, a própria Constituição Federal estabelece uma distinção entre as funções
de polícia judiciária e as funções de polícia investigativa. Destarte, por funções de polícia investigativa devem ser compreendidas as atribuições ligadas à colheita de elementos informativos
quanto à autoria e materialidade das infrações penais. A expressão polícia judiciária está relacionada às atribuições de auxiliar o Poder Judiciário, cumprindo as ordens judiciárias relativas
à execução de mandados de prisão, busca e apreensão, condução coercitiva de testemunhas, etc.
Por se tratar de norma hierarquicamente superior, deve, então, a Constituição Federal, prevalecer
sobre o teor do Código de Processo Penal (art. 4º, caput).7
Veja-se, então, que uma mesma Polícia pode exercer diversas funções. A título de exemplo, quando um Policial Militar anda fardado pelas ruas, age no exercício de funções de polícia
administrativa, já que atua com o objetivo de evitar a prática de delitos. Por sua vez, supondo
a prática de um crime militar por um policial militar do Estado de São Paulo, as investigações
do delito ficarão a cargo da própria Polícia Militar em questão, cujo encarregado do Inquérito
Policial Militar agirá no exercício de função de polícia investigativa. Por último, segundo o art.
8º, “c”, do CPPM, incumbe à polícia judiciária militar cumprir os mandados de prisão expedidos
pela Justiça Militar, atribuição esta inerente às funções de polícia judiciária militar.
Apesar de acreditarmos que a Constituição Federal estabelece uma distinção entre polícia
judiciária e polícia investigativa, somos obrigados a admitir que prevalece na doutrina e na
jurisprudência a utilização da expressão polícia judiciária para se referir ao exercício de atividades relacionadas à apuração da infração penal. Basta atentar para o teor da súmula vinculante
nº 14 do Supremo: “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”.8
Independentemente dessa discussão, é certo dizer que as atividades investigatórias devem
ser exercidas precipuamente por autoridades policiais, sendo vedada a participação de agentes
estranhos à autoridade policial, sob pena de violação do art. 144, § 1º, IV, da CF/1988, da Lei
nº 9.883/1999, e dos arts. 4º e 157 e parágrafos do CPP. Por isso, os Tribunais vêm considerando que a execução de atos típicos de polícia investigativa como monitoramento eletrônico e

7

Nesse sentido: FEITOZA, Denilson. Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. 7ª ed. Niterói/RJ: Editora Impetus,
2010. p. 173. A Lei nº 12.830/13, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo Delegado de Polícia,
parece acolher essa terminologia ao dispor em seu art. 2, caput: “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”.

8

Perceba-se que a súmula não preza por uma terminologia muito apurada. Afinal, faz menção à competência
de órgão de polícia judiciária, quando se sabe que competência é a medida e o limite da jurisdição, parcela do
poder de julgar outorgada aos juízes. Trata-se, portanto, de expressão inapropriada para se referir à parcela de
poder distribuída às autoridades administrativas, tecnicamente chamada de atribuição. No sentido da distinção
entre função de polícia judiciária – qual seja, a de auxiliar do Poder Judiciário –, e a de função investigatória,
isto é, a de apurar infrações penais, confira-se: STJ, 6ª Turma, REsp 332.172/ES, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
Dje 04/08/2008.
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telemático, bem como ação controlada, por agentes de órgão de inteligência (v.g., ABIN) sem
autorização judicial, acarreta a ilicitude da provas assim obtidas.9
5.2. Da atribuição em face da natureza da infração penal
Estabelecida a distinção entre funções de polícia ostensiva, judiciária e investigativa, cumpre
analisar a quem é atribuída a presidência do inquérito policial. Em regra, à autoridade policial,
sendo a atribuição determinada, a princípio, pela natureza da infração penal praticada, valendo
lembrar que eventual investigação policial em andamento somente poderá ser avocada ou redistribuída por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse
público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da
corporação que prejudique a eficácia da investigação (Lei nº 12.830/13, art. 2º, § 4º).
Em se tratando de crime militar, a atribuição para as investigações recai sobre a autoridade
de polícia judiciária militar, a quem compete determinar a instauração de inquérito policial militar (IPM), seja no âmbito das Polícias Militares ou dos Corpos de Bombeiros, nos crimes da
alçada da Justiça Militar Estadual, seja no âmbito do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica,
em relação aos crimes militares de competência da Justiça Militar da União. No caso de militares
federais de corporações distintas, mas sujeitos à Justiça Militar da União (v.g., crime militar
praticado em coautoria por um militar do Exército e outro da Aeronáutica), afigura-se possível
uma interpretação extensiva do art. 97, parágrafo único, do CPPM, concluindo-se, então, que a
atribuição para a presidência do IPM será determinada pela prevenção. Caso, todavia, o crime
tenha sido cometido por um oficial da ativa do Exército e um soldado da Marinha, prevalece a
atribuição da corporação à qual pertence o oficial da ativa, daí por que, nessa hipótese, o IPM
deveria ser instaurado no âmbito do Exército.10
No caso de infrações penais de competência da Justiça Federal, a atribuição para a realização
das investigações incide sobre a Polícia Federal. Afinal, de acordo com o art. 144, § 1º, I, primeira
parte, da Constituição Federal, à Polícia Federal incumbe a apuração de infrações penais contra a
ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Ademais, de acordo com o art. 144, § 1º, IV, da Carta Magna,
cabe à Polícia Federal exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.11
Na hipótese de crimes da competência da Justiça Eleitoral, a qual é tida como uma Justiça
da União, a atribuição para a realização das investigações é, precipuamente, da Polícia Federal.
9

STJ, 5ª Turma, HC 149.250/SP, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu – Desembargador convocado do TJ/RJ –, j.
07/06/2011, DJe 05/09/2011. Além de instituir o Sistema Brasileiro de Inteligência, a Lei nº 9.883/99 também
criou a Agência Brasileira de Inteligência, à qual compete: I – planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimentos destinados a assessorar o Presidente da
República; II – planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses e à segurança
do Estado e da sociedade; III – avaliar as ameaças, internas e externas, à ordem constitucional; IV – promover
o desenvolvimento de recursos humanos e da doutrina de inteligência, e realizar estudos e pesquisas para o
exercício e aprimoramento da atividade de inteligência (art. 4º). Por isso, no julgado acima referido, referente
à operação “Satiagraha”, o STJ considerou irregular a participação de dezenas de funcionários da ABIN e de
ex-servidor do SNI em investigação conduzida pela Polícia Federal.

10

Para mais detalhes acerca do inquérito policial militar, vide abaixo tópico pertinente ao assunto.

11

Consoante disposto no art. 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 9.266/96, acrescentado pela Lei nº 13.047/14, os
ocupantes do cargo de Delegado de Polícia Federal, autoridades policiais no âmbito da polícia judiciária da União,
são responsáveis pela direção das atividades do órgão e exercem função de natureza jurídica e policial, essencial
e exclusiva de Estado. O ingresso no referido cargo, realizado mediante concurso público de provas e títulos, com
a participação da Ordem dos Advogados do Brasil,é privativo de bacharel em Direito e exige 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial, comprovados no ato de posse. Outrossim, o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal,
nomeado pelo Presidente da República, é privativo de delegado de Polícia Federal integrante da classe especial.
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Todavia, como já se pronunciou o próprio Tribunal Superior Eleitoral, verificando-se a prática
de crime eleitoral em município onde não haja órgão da Polícia Federal, nada impede que sua
investigação seja levada a efeito pela Polícia Civil. Portanto, a atribuição legal da Polícia Federal
para a instauração de inquéritos policiais de apuração da prática de crimes eleitorais não exclui
a atribuição subsidiária da autoridade policial estadual, quando se verificar a ausência de órgão
da Polícia Federal no local da prática delituosa.12
Cuidando-se de crime da competência da Justiça Estadual, as investigações devem ser
presididas, em regra, pela Polícia Civil. No entanto, por força da própria Constituição Federal,
também é possível a atuação da Polícia Federal. Deveras, de acordo com o art. 144, § 1º, I, in
fine, da Constituição Federal, à Polícia Federal também incumbe a apuração de infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme,
segundo se dispuser em lei.
A lei a que se refere o dispositivo é a Lei nº 10.446/02, cujo art. 1º preceitua que, quando
houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos
de segurança pública arrolados no art. 144 da Constituição Federal, em especial das Polícias
Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações
penais: I – sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro, se o agente foi impelido
por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima;
II – formação de cartel (incisos I, a, II, III e VII do art. 4º da Lei nº 8.137/90); III – relativas à
violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir
em decorrência de tratados internacionais de que seja parte; IV – furto, roubo ou receptação
de cargas, inclusive bens e valores, transportadas em operação interestadual ou internacional,
quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando13 em mais de um Estado da Federação;
V – falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos
ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado,
corrompido, adulterado ou alterado (art. 273 do – Código Penal). – este inciso V foi incluído pela
Lei nº 12.894/13; VI – furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências
bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em
mais de um Estado da Federação (Incluído pela Lei nº 13.124/15).
Ademais, segundo o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.446/02, verificada a repercussão
interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, o Departamento de Polícia Federal
procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada
pelo Ministro de Estado da Justiça.
Em conclusão, importante não perder de vista que, por força do art. 11 da Lei Antiterrorismo
(Lei nº 13.260/16), a Polícia Federal também passou a ter atribuições investigatórias para apurar os
delitos previstos no referido diploma normativo: terrorismo propriamente dito (art. 2º),14 organização terrorista (art. 3º), preparação de terrorismo (art. 5º) e financiamento ao terrorismo (art. 6º).15

12

Nesse sentido: TSE, HC 439, Rel. Min. Carlos Mário da Silva Velloso, DJ 27/06/2003.

13

Com a vigência da Lei nº 12.850/13, o antigo crime de quadrilha ou bando foi substituído pelo delito de associação criminosa, que demanda a presença de pelo menos 3 (três) pessoas.

14.

“Art. 2º. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de
xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar
terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública”.

15.

Para mais detalhes acerca da Lei Antiterrorismo, remetemos o leitor ao nosso livro de Legislação Criminal Especial
Comentada (Salvador: Juspodivm, 2017), onde a Lei nº 13.260/16 é analisada artigo por artigo.
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5.3. Da atribuição em face do local da consumação da infração penal
Firmada a atribuição da Polícia Civil, Federal, ou da Polícia Judiciária Militar, o passo
seguinte é determinar à qual delegacia caberá a investigação do fato delituoso.
Nesse ponto, tem-se que, nos mesmos moldes como é fixada a competência territorial do
juízo para processar e julgar o crime, a atribuição para as investigações também é determinada em
virtude do local onde se consumou a infração penal, ou no caso de tentativa, com base no local
em que foi praticado o último ato de execução. Assim, se um crime de competência da Justiça
Estadual foi perpetrado na cidade de Sete Lagoas/MG, temos que a atribuição para investigá-lo
recai sobre a autoridade policial da circunscrição a que pertencer o referido município.
Essa atribuição da autoridade policial para apurar os fatos ocorridos dentro de sua circunscrição não impede a realização de diligências em outra circunscrição, desde que esteja na
mesma comarca; caso contrário, será necessária a expedição de carta precatória (CPP, art. 22).
Nada impede que essa atribuição territorial para a investigação também seja subdividida a
partir da natureza da infração penal. Isso porque, visando ao aperfeiçoamento das investigações, e
considerando as vantagens que a divisão do trabalho proporciona, tanto a Polícia Federal quanto
a Polícia Civil tem instituído delegacias especializadas no combate a certas espécies de crimes
(ex: drogas, crimes praticados pela internet, crimes contra a vida, patrimoniais, etc.).
De todo modo, ainda que uma investigação tenha sido presidida por autoridade policial
que não detinha atribuições para fazê-lo, quer nos casos de um “crime federal” investigado pela
Polícia Civil, quer nas hipóteses de investigação presidida por autoridade policial territorialmente sem atribuições, como o inquérito policial é considerado mera peça informativa de valor
probatório relativo, trata-se de mera irregularidade, que não tem o condão de contaminar com
nulidade o processo penal a que der origem.16
6. CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL
São várias as características do inquérito policial. Vejamo-las, separadamente.
6.1. Procedimento escrito
De acordo com o art. 9º do CPP, todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Diante do
teor desse dispositivo, discute-se, na doutrina, acerca da possibilidade de se utilizar de recursos
de gravação audiovisual no curso das investigações policiais.
A nosso juízo, apesar de o CPP não fazer menção à gravação audiovisual de diligências
realizadas no curso do inquérito policial, deve-se atentar para a data em que o referido Codex
entrou em vigor (1º de janeiro de 1942). Destarte, seja por força de uma interpretação progressiva, seja por conta de uma aplicação subsidiária do art. 405, § 1º, do CPP, há de se admitir a
utilização desses novos meios tecnológicos no curso do inquérito. Portanto, sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, do indiciado, ofendido e testemunhas será feito
pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive
audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.
6.2. Procedimento dispensável
Como dito acima, o inquérito policial é peça meramente informativa, funcionando como
importante instrumento na apuração de infrações penais e de sua respectiva autoria, possi16

No sentido de que a instauração de inquérito policial em circunscrição diversa daquela em que o crime foi
cometido não acarreta a anulação do inquérito policial e muito menos do processo penal: STJ, 6ª Turma, HC
44.154/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 09/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 337.
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bilitando que o titular da ação penal possa exercer o jus persequendi in judicio, ou seja, que
possa dar início ao processo penal.
Se a finalidade do inquérito policial é a colheita de elementos de informação quanto à infração penal e sua autoria, é forçoso concluir que, desde que o titular da ação penal (Ministério
Público ou ofendido) disponha desse substrato mínimo necessário para o oferecimento da peça
acusatória, o inquérito policial será perfeitamente dispensável.
O próprio Código de Processo Penal, em diversos dispositivos, deixa claro o caráter dispensável do inquérito policial. De acordo com o art. 12 do CPP, “o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra”. A contrario sensu,17
se o inquérito policial não servir de base à denúncia ou queixa, não há necessidade de a peça
acusatória ser acompanhada dos autos do procedimento investigatório.
Por sua vez, o art. 27 do CPP dispõe que qualquer pessoa do povo poderá provocar a
iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por
escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de
convicção. Ora, se qualquer pessoa do povo for capaz de trazer ao órgão do Ministério Público os
elementos necessários para o oferecimento da denúncia, não haverá necessidade de se requisitar
a instauração de inquérito policial.
De seu turno, o art. 39, § 5º, do CPP, estabelece que o órgão do Ministério Público dispensará
o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a
ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, o art. 46,
§ 1º, do CPP, acentua que quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo
para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação.
6.3. Procedimento sigiloso
O princípio da publicidade dos atos processuais está consagrado na Constituição Federal
e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. De acordo com o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais
a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público
à informação. Por sua vez, dispõe o art. 5º, XXXIII, da CF, que todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ademais, segundo o art. 5º, LX, da
Carta Magna, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da
intimidade ou o interesse social o exigirem. De modo semelhante, a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos também prevê que “o processo penal deve ser público, salvo no que
for necessário para preservar os interesses da justiça” (Dec. 678/92, art. 8º, § 5º).
Mesmo antes da vigência da Constituição de 1988, o Código de Processo Penal já trazia
dispositivo acerca da publicidade. De acordo com o art. 792, caput, do CPP, as audiências,
sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e
tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro,
17

Utiliza-se a regra da interpretação a contrario sensu quando, a partir de uma disposição legal clara sobre uma espécie, conclui-se que a espécie contrária está implicitamente excluída e deve ser regida por
princípios igualmente contrários.
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em dia e hora certos, ou previamente designados. Lado outro, de acordo com o art. 792, § 1º, do
CPP, se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo,
inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma,
poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público determinar que o ato seja
realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes.
A publicidade dos atos processuais, garantia do acesso de todo e qualquer cidadão aos atos
praticados no curso do processo, revela uma clara postura democrática, e tem como objetivo
precípuo assegurar a transparência da atividade jurisdicional, oportunizando sua fiscalização não
só pelas partes, como por toda a comunidade. Traduz-se, portanto, numa exigência política de se
afastar a desconfiança da população na administração da Justiça. Com ela “são evitados excessos
ou arbitrariedades no desenrolar da causa, surgindo, por isso, a garantia como reação aos processos
secretos, proporcionando aos cidadãos a oportunidade de fiscalizar a distribuição da justiça”.18
Como se percebe pela própria dicção da Constituição Federal e do Código de Processo
Penal, a regra é a publicidade ampla no curso do processo penal, estando ressalvadas as hipóteses em que se justifica a restrição da publicidade: defesa da intimidade, interesse social no
sigilo e imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5º, incisos XXXIII
e LX, c/c art. 93, IX); escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem (CPP,
art. 792, § 1º).
Apesar de a regra ser a publicidade ampla no processo judicial, deve-se compreender que
a publicidade, como toda e qualquer garantia, não tem caráter absoluto, podendo ser objeto de
restrição em situações em que o interesse público à informação deva ceder em virtude de outro
interesse de caráter preponderante no caso concreto. Daí se falar em publicidade restrita, ou
interna, que se caracteriza quando houver alguma limitação à publicidade dos atos do processo.
Nesse caso, alguns atos ou todos eles serão realizados somente perante as pessoas diretamente
interessadas no feito e seus respectivos procuradores, ou, ainda, somente perante estes.
Se na própria fase processual é possível a restrição à publicidade, o que dizer, então, quanto
aos atos praticados no curso de uma investigação policial? Se o inquérito policial objetiva investigar infrações penais, coletando elementos de informação quanto à autoria e materialidade
dos delitos, de nada valeria o trabalho da polícia investigativa se não fosse resguardado o sigilo
necessário durante o curso de sua realização. Deve-se compreender então que o elemento da surpresa é, na grande maioria dos casos, essencial à própria efetividade das investigações policiais.19
Portanto, por natureza, o inquérito policial está sob a égide do segredo externo, nos termos
do art. 20 do Código de Processo Penal, que dispõe que a autoridade assegurará no inquérito o
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. A importância da
preservação desse sigilo nas investigações é destacada pela previsão de tipos penais pertinentes à
quebra desse sigilo. A título ilustrativo, podemos citar os crimes de violação de sigilo funcional,
previsto no art. 325 do CP, assim como o delito previsto no art. 10 da Lei nº 9.296/96.
Se a autoridade policial verificar que a publicidade das investigações pode causar prejuízo
à elucidação do fato delituoso, deve decretar o sigilo do inquérito policial com base no art. 20
do CPP, sigilo este que não atinge a autoridade judiciária e nem o Ministério Público.
18

FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 68.

19

Exemplo interessante de situação em que a publicidade – e não o sigilo – passa a ser essencial à eficácia das investigações policiais diz respeito à hipótese em que as autoridades policiais dispõem do retrato falado do criminoso,
porém não sabem sua real qualificação. Nesse caso, é evidente que a publicidade dada ao retrato falado será extremamente importante, já que, com a divulgação de tais imagens, talvez seja possível que a polícia venha a obter
informações acerca da identificação do agente, assim como dados relativos acerca de sua possível localização.

