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RESUMO 

O presente trabalho discorrerá sobre o procedimento do inquérito policial, sendo tal 
instrumento presidido pela autoridade policial e possuindo como finalidade principal 
buscar indícios de autoria e materialidade do delito em voga, apresentando 
informações que guiarão boa parte da denúncia, servindo como o grande subsídio para 
a ação penal. Dessa forma, este estudo tem como objetivo geral apresentar o 
funcionamento do inquérito policial passando pelas suas principais características, 
conceitos, finalidades, formas de inicio e encerramento com uma abordagem teórica e 
jurídica; analisando ainda seus aspectos práticos como formas de diligências e 
principais consequencias objetivas; e uma comparação com o Procedimento 
Investigatório Criminal, que é realizado pelo ministério público. Pretende-se, assim,  
tornar mais palpável e visível como funciona esta etapa da persecução penal, haja vista 
que muitos estudantes e operadores do direito saem da graduação e ingressam na 
seara criminal sem ter real noção de uma parte tão fundamental da investigação, sendo 
incapazes muitas vezes, de entender a real dinamica do colhimento das informações, 
que mais tarde serão apresentadas em juízo com o aspecto de prova. 
Palavras-Chave: Inquérito Policial. Autoridade Policial. Persecução Penal.  



 

ABSTRACT 

This research will discuss the police investigation procedure, as being an instrument 
presided by the police authority and possessing the goal to seek indications of authorship 
and materiality of the crime in vogue, presenting information that will guide a good part 
of the complaint, serving as the great subsidy for the criminal action. Thus, this study has 
as general objective to present the operation of the police investigation through its main 
characteristics, concepts, purposes, forms of beginning and closing with a theoretical 
and legal approach; analyzing also its practical aspects as forms of diligences and main 
objective consequences; and a comparison with the Criminal Investigation Procedure, 
which is carried out by the public prosecutor. It is thus intended to make this stage of 
criminal prosecution more palpable and visible, since many students and law-
enforcement personnel leave the undergraduate and enter the criminal court without 
having a real idea of such a fundamental part of the investigation, being incapable many 
times, to understand the real dynamics of the gathering of information, which will be 
presented in court as evidence later. 

Keywords: Police Inquiry. Police authority. Criminal prosecution. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Inquérito Policial é instrumento fundamental da persecução penal, surgindo 

no momento que a autoridade policial adquire conhecimento da ocorrência de algum 

delito. Apesar de não ser indispensável para a propositura da ação é, sem dúvidas, o 

principal meio de se obter informações sobre a autoria e materialidade do possível 

crime, informações essas que muito provavelmente virão a se tornar as principais 

provas em juízo. 

Deve-se lembrar, que a pena de prisão é a modalidade mais gravosa de sanção 

imputável pelo nosso ordenamento jurídico, portanto, é necessário que todo 

procedimento que possa levar a esse tipo de condenação, deva ser estudado com 

extrema dedicação, com a preocupação de se manter a observância aos princípios e 

direitos constitucionalmente garantidos. 

Os operadores do direito que militam na seara criminal precisam, mais ainda 

do que em outras áreas, ter a cautela de entender a função fundamental do seu 

trabalho no cuidado com a liberdade e vida do próximo, entender o funcionamento do 

inquérito é passo importante nessa caminhada. 

Através do inquérito se torna possível obter alguns elementos que seriam 

basicamente impossíveis de se colher na fase judiciária, como por exemplo exames 

periciais e interceptações telefônicas. Ademais, com um procedimento pré-processual 

realizado por autoridade que não venha a ser sujeito em um futuro processo, fica muito 

mais fácil de se garantir a imparcialidade necessária no recolhimento desses indícios 

que futuramente se tornarão provas, garantindo assim não apenas uma futura base 

instrutória para o titular da ação penal, mas também um importante instrumento 

assecuratório da ampla defesa para o futuro acusado, onde poderá se utilizar das 

informações ali coligidas, para arguir em seu favor. 

Apesar de sua importância, muitas vezes tal procedimento é visto de forma 

superficial durante a graduação e apresentado de forma secundária nas principais 

doutrinas, principalmente no que diz respeito às suas consequências mais importantes 

e sua real função dentro do ordenamento jurídico. 

Visando essa questão, o presente trabalho buscará abordar os principais 

pontos concernentes ao inquérito policial, objetivando tornar mais visível a dinâmica 

do procedimento, dando uma visão melhor aos operadores do direito que militam na 
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seara criminal, mas que por vezes não encontram facilidade em se ambientar no 

funcionamento da fase pré-processual. 

Para tal, o primeiro capítulo fará uma análise teórica do procedimento, 

procurando abordar aspectos fundamentais para se entender com clareza do que se 

trata o inquérito policial, para isso, será explicitado qual seu conceito, natureza jurídica 

e sua finalidade principal, passando ainda pelas suas principais características, que 

são aquelas que dão forma e um contorno ao procedimento, depois será comentado 

a respeito das formas de início e encerramento do inquérito policial. 

O segundo capítulo buscará trazer um enfoque mais prático dos principais 

aspectos do inquérito policial, dando um enfoque nas suas principais diligencias 

(artigos 6º e 7º do Código de Processo Penal), fazendo uma análise sobre o muitas 

vezes confuso real valor probatório do inquérito policial, afinal, por sua comumente 

robusta gama de informações e sua presença física no acompanhamento da 

denúncia, sempre que servir de base a ela, se tornar tentador imaginar que ela possa 

ter sim um valor de prova comum.  

Explicando ainda sobre um dos grandes desdobramentos dentro do inquérito 

policial, o indiciamento, tendo sido feita, inclusive, uma entrevista com um Delegado 

Titular da Polícia Civil do Rio de Janeiro, afim de tornar mais lúcida essa importante 

consequência do inquérito. 

O indiciamento, que por muitas vezes nem mesmo é abordado na maioria das 

doutrinas mais vendidas em solo pátrio, mas que principalmente nos últimos anos, 

tem obtido cada vez mais importância e enfoque no âmbito da persecução penal, 

afinal, aos poucos tem se percebido os importantes desdobramentos que podem vir a 

ocorrer como consequência de tal imputação. 

O terceiro e último capítulo fará um paralelo entre o principal instrumento da 

fase investigatória que é o inquérito policial, com outro procedimento muito usado na 

mesma fase, porém, de titularidade do Ministério Público, que é o Procedimento 

Investigatório Criminal, conhecido como PIC, passando pela controvertida questão 

acerca da legitimidade ou não do parquet em conduzir investigações, até chegar nos 

principais pontos do procedimento, como seu conceito, forma e características. 

Dentro do Procedimento Investigatório Criminal, se abre espaço ainda para 

falar de forma breve sobre um assunto controvertido que foi trazido junto com sua 

regulamentação pela Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, que 

é o acordo de não persecução penal. 
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O dispositivo, que traz possibilidade de uma espécie de acordo quando a pena 

mínima do crime cominada for inferir a 4 anos, somando ao fato de não ser ainda 

cometido mediante violência ou grave ameaça, por alguns, é considerado 

inconstitucional, será então apresentado os seus principais fundamentos e aspectos 

de seu funcionamento, procurando demonstrar porque, para alguns, seria 

inconstitucional. 

Para finalizar, será apresentado o termo circunstanciado, que apesar de não 

considerado uma peça investigatória em strictu sensu, tem sua finalidade nos crimes 

de menor potencial ofensivo. No qual, sempre que o crime tiver pena máxima de 2 

anos, deverá ser lavrado o auto e enviado ao juizado especial criminal para que seja, 

assim, tomada as providencias cabíveis. 
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1 DA ANÁLISE TEÓRICA DO INQUÉRITO POLICIAL 

 

A atividade de polícia judiciaria é determinante no exercício do poder de polícia 

estatal. É ela a responsável por apurar infrações nas quais o policiamento ostensivo 

foi incapaz de impedir ou até mesmo não sabia da existência, além de ser fundamental 

para a investigação criminal e consecução da justiça, bem como para o 

esclarecimento da verdade por trás dos acontecimentos. Para tal, é altamente 

dificultoso, com as complexidades das práticas delituosas atuais, imaginar um cenário 

onde esta atividade não se utilizasse de um instrumento técnico como o inquérito 

policial. 

 

1.1 DO CONCEITO E FINALIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL                                                                                    

O surgimento do Código de Processo Criminal de Primeira Instância, em 1832, 

proporcionou a criação de normas que tratavam sobre um procedimento investigativo, 

informativo e inquisitivo, já havendo nele a predominância do princípio que separara 

o órgão investigador do órgão julgador e que buscava acabar com diversos abusos 

cometidos pelo sistema implementado nas Ordenações Filipinas em 1603 (ALMEIDA, 

2012, online). 

Apenas com o Decreto nº 4.824, de 28 de novembro de 1871 (que visava 

regulamentar a Lei nº 2.033, de 1871) surgiu no Brasil a expressão “inquérito policial”. 

O artigo 42 do decreto trazia consigo a precípua função e consolidava o inquérito de 

maneira muito semelhante à forma que o mesmo é enxergado nos dias atuais, 

versando, conforme trata Picolin (2007, online), que o inquérito policial consiste em 

todas as diligencias necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas 

circunstancias e dos seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a instrumento 

escrito.                  

Desta feita, o inquérito tem como grande fundamento apurar a autoria e 

materialidade das infrações penais investigadas, para que sirva de instrumento 

influenciador de convicção do titular da ação penal, conhecido como opinio delicti, 

para isso a polícia judiciaria realiza diversas diligencias para recolhimento de provas 

(LIMA, 2017, p. 106). Estas etapas são estritamente importantes afim de se conseguir 

qualificar o réu para então dar prosseguimento a denúncia ou queixa, sendo rejeitada 

a ação por manifesta inépcia formal caso não cumpra o requisito.  
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Assim, faz-se importante a consubstanciação de lastro probatório mínimo, a fim 

de que se evite possíveis indiciamentos temerários que possam causar dano ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, pois o prejuízo de uma ação penal na vida 

de um particular pode ser imenso, mesmo que no futuro seja comprovada sua 

inocência (LIMA, 2017, p. 106). 

Por todo esse caráter primordial na busca pela justiça, podemos observar esses 

preceitos fundamentais logo nas primeiras normas do Código de Processo Penal, que 

trata no art. 4º que “a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no 

território de suas respectivas circunscrições e terá pôr fim a apuração das infrações 

penais e da sua autoria’’ (BRASIL, 1941, online). Dessa forma, após serem 

identificadas as fontes de provas e os elementos de informação, será esse material 

apresentado ao titular da ação penal, servindo assim de subsidio para oferecimento 

da denúncia ou queixa.  

Por esse caráter auxiliar o inquérito não se torna indispensável, haja vista que, 

se o ministério público ou o ofendido (nos casos de ação penal privada), obtiver de 

meio lícito um conjunto mínimo informações que indiquem serem capazes de auferir 

a autoria e materialidade do delito em debate, o procedimento poderá ser dispensado 

sem maiores problemas (PACELLI, 2017, p. 44).  

Conforme disposto no art. 12, do Código de Processo Penal, “o inquérito policial 

acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra” 

(BRASIL, 1941, online), portanto quando não servir de base para o oferecimento da 

denúncia, o mesmo não será necessário. 

 

1.2 DAS CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL 

A análise do inquérito policial passa por entender primariamente suas 

características a fim de tornar mais palpável a compreensão de seu funcionamento. 

Com isso, deve-se observar a natureza jurídica do inquérito policial.  

Tendo a ação penal início a partir do oferecimento da denúncia pelo Ministério 

Público ou o ofendido, o inquérito policial, portanto, se configura como ato pré-

processual e tem natureza jurídica de procedimento administrativo (diferentemente de 

processo administrativo pois não gera por si só uma sanção), não tendo uma 

imposição legal de ordem dos atos e com seus possíveis vícios não sendo capazes 

de gerar nulidades na futura ação penal (PACELLI, 2017, p. 94/95). 
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Apesar de seu caráter administrativo, o inquérito tem algumas disposições 

normativas a respeito de suas características, conforme relata o art. 9 do Código de 

Processo Penal ao discorrer que todas as peças do inquérito serão reduzidas a escrito 

ou datilografadas em um só processado, sendo, nesse último caso, rubricadas pela 

autoridade (BRASIL, 1941, online). Pode-se extrair do texto legal que todos os atos 

do inquérito policial devem ser escritos, dando assim transparência às atividades 

realizadas no curso da investigação criminal. 

Nesse sentido, o Delegado de Polícia possui por obrigação a instauração do 

inquérito de ofício nos casos dos crimes de ação penal pública incondicionada, 

bastando para tal, o conhecimento por parte da autoridade da ocorrência de um delito, 

devendo proceder com as diligências necessárias para sua apuração (AVENA, 2017, 

p.124). 

Todavia, em sendo caso de não ocorrer tal instauração, boa parte da doutrina 

considera passível de se responder a autoridade policial pelo crime de prevaricação, 

que tem sua redação no artigo 319, do Código Penal, consistindo esse no ato de um 

funcionário público retardar ou deixar de praticar um ato de ofício, de forma indevida, 

ou ainda quando o faz contra disposição expressa em lei ou para favorecer interesse 

pessoal. 

Ato contínuo, após sua instauração, o inquérito não poderá ser arquivado pela 

autoridade policial. Tal função parte do promotor (Ministério Público) que passa pelo 

juiz (SILVA JUNIOR,2016), conforme disposto no artigo 17, do Código de Processo 

Penal, que aduz que a autoridade policial não poderá ordenar o arquivamento dos 

autos de inquérito (SILVA JUNIOR, 2016, online).  

Há que se destacar ainda que o inquérito policial não pode ser presidido por 

outro que não a autoridade policial por força de disposição constitucional (artigo 144 

§ 4º CRFB), dando um caráter oficial ao procedimento, não cabendo assim, sua 

delegação a particulares, nem mesmo ao Ministério Público (AVENA, 2017, p. 125). 

Como será abordado mais à frente, o parquet tem seu próprio procedimento 

e, conforme julgados pode-se observar decisões que permitem a participação do 

Ministério Público nos inquéritos, mas nunca presidindo procedimento1. Ademais, 

muito menos cabe ao Juiz a realização do inquérito, pois tal posição o transformaria 

em julgador e investigador, infringindo assim regras do sistema acusatório.   

                                            
1 STJ - HC: 188616 RS 2010/0197338-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 
05/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2013.  
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Desse modo, tem o Delegado de Polícia discricionariedade no procedimento 

das diligências. Não obstante, esse poder não entra em conflito com a já mencionada 

obrigatoriedade de instauração do inquérito policial, pois essa maior liberdade de 

atuação conferida ao Delegado tem como função tornar o trabalho mais dinâmico e 

menos burocrático. 

Sobre essa discricionariedade, versa Norberto Avena (2017, p.125): 

No início da investigação e no seu curso, cabe ao delegado proceder ao que 
tem sido chamado pela doutrina de juízo de prognose, a partir do qual 
decidirá quais as providências necessárias para elucidar a infração penal 
investigada. A este juízo, mais tarde, quando finalizada a investigação, 
sucederá o juízo de diagnose, momento em que o delegado, examinando o 
conjunto probatório angariado, informará, no relatório do procedimento 
policial, as conclusões da apuração realizada. (grifos deste trabalho) 

 

A autoridade policial tem liberdade, então, para agir com base em suas 

convicções pessoais, desde que aja se utilizando da lei para sua concretização, 

evitando qualquer tipo de arbitrariedade (RANGEL, 2015, p.102). 

Graças a essa característica discricionária a autoridade policial pode conduzir 

o inquérito de forma unilateral, inclusive sem a necessidade da participação do 

investigado, não se subordinando aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Essa peculiaridade se deve ao fato de não haver uma acusação formal e ser um 

procedimento e não um processo, não existindo, então, um acusado da forma que é 

vista na ação penal. Há apenas um investigado e, portanto, não existem problemas 

em haver uma característica inquisitiva (DUARTE, 2014, online). 

Com o surgimento da Lei nº 13.245, de 12 de janeiro de 2016, foi iniciado um 

debate acerca da manutenção ou não da característica inquisitiva do inquérito policial, 

haja vista que passou a dispor o artigo 7º, XXI, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 

8.906/94) que o advogado tem o direito de:  

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; (BRASIL, 2016, online) 

 

Entretanto, acredita-se não ser a mais correta linha de pensamento, haja vista 

que a alteração apenas diz respeito ao Estatuto da Advocacia, consistindo então num 

direito de advogado acompanhar seu cliente no curso dessas etapas procedimentais, 

não sendo uma alteração no Código de Processo Penal, o que evidencia a não 
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preocupação em garantir o pleno funcionamento do contraditório e nem da ampla 

defesa nessas etapas (AVENA,2017, p.125). 

Fato é que a alteração trouxe maior facilidade aos advogados a fim de que 

possam acompanhar atos da investigação criminal, o que acaba entrando em outro 

ponto, que diz respeito à publicidade do inquérito policial, conforme explicitado pelo 

artigo 20 do Código de Processo Penal que trata que a autoridade irá assegurar no 

inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 

sociedade (BRASIL, 1941, online). 

Como bem se sabe, a regra geral é a publicidade no processo judicial e na 

Administração Pública como um todo. Contudo, nenhuma garantia dispõe de caráter 

absoluto, nem mesmo na própria fase processual a publicidade adquire um caráter 

intocável. Sendo assim, não seria diferente na investigação criminal, que visa 

investigar infrações e colher informações (LIMA, 2017, p. 114). 

Desta forma, a fim de se preservar o bom funcionamento do procedimento, ao 

mesmo foi conferido um caráter de sigilo externo, contudo, deve se atentar a 

possibilidade do advogado com procuração ter acesso aos autos, como bem leciona 

o professor Renato Brasileiro de Lima (2017, p. 115). In verbis: 

Logo, a despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito 
sigiloso, tem prevalecido o entendimento de o advogado deve ter acesso aos 
autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela 
autoridade policial já tenha sido documentada. Porém, 
em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão 
em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, nem 
tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria 
eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que 
visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente 
prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo 
investigado e por seu advogado. 

 

1.3 DO INÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL 

O Inquérito Policial é instaurado de diferentes formas, mas primariamente deve 

se observar a forma pela qual a autoridade policial obtém o conhecimento do fato 

delituoso, havendo duas possibilidades: notitia criminis e delatio criminis. 

A notitia criminis pode ocorrer de duas diferentes maneiras. Uma possibilidade 

é quando o próprio delegado, por qualquer meio, descobre a ocorrência do delito, 

chamada de direta; ou a indireta, que ocorre quando a própria vítima provoca a sua 

atuação (do delegado) assim como o juiz ou promotor requisitem a instauração do 

inquérito a autoridade policial (NUCCI, 2016, p.150). 
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No que tange à delatio criminis, essa diz respeito ao fato de qualquer pessoa 

comunicar as autoridades (leia se policial, ministério público ou juiz) sobre uma 

infração penal que geraria uma ação penal de natureza pública e incondicionada e, 

verificando se a procedência da informação, será instaurado o inquérito (NUCCI, 

2016, p.150). 

 

1.3.1 Ação Penal Pública Incondicionada 

Conforme disposto no artigo 5º do Código de Processo Penal, existem 3 meios 

expressos de início do inquérito policial nos crimes de ação penal pública 

incondicionada: de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério 

Público e a requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-

lo. 

A primeira diz respeito a uma hipótese em que, de alguma forma (notícia 

anônima, cognição imediata), a autoridade policial obtém informações sobre a 

ocorrência de uma pratica delituosa. O Código de Processo Penal, então, afirma que 

o Delegado de Polícia tem a obrigação de instaurar o Inquérito ao ter notícias da 

ocorrência do crime, devendo subscrever a portaria, e depois determinar as diligencias 

cabíveis para a solução do crime (CAROLINO, 2017, online). 

A hipótese de instauração do Inquérito por meio de requisição do Ministério 

Público ou da Autoridade Judiciária ocorre quando um dos dois órgãos obtém 

conhecimento da ocorrência de um crime, podendo assim requisitar à autoridade 

policial que instaure o procedimento, sendo desejoso que o órgão requisitante forneça 

o maior número possíveis de informações a fim de facilitar o prosseguimento das 

investigações, mas apenas é indispensável os esclarecimentos que sem os mesmos 

seja impossível qualquer investigação (TOURINHO, 2010, p. 267).   

Vale citar ainda que nesta hipótese existem divergências sobre a possibilidade 

ou não da autoridade policial se recusar a instaurar o inquérito, conforme Fernando 

Capez trata ao dizer que a autoridade policial não pode se recusar a instaurar o 

inquérito, pois a requisição tem natureza de determinação, de ordem, muito embora 

inexista subordinação hierárquica (2016, p.164).  

Em sentido oposto entende Guilherme de Souza Nucci (2010, p. 86): 

[...] é a exigência para a realização de algo fundamentada em lei. Assim, não 
deve confundir requisição com ordem, pois nem o representante do Ministério 
Público, nem tampouco o juiz, são superiores hierárquicos do delegado, 
motivo pelo qual não lhe podem dar ordens. Requisitar a instauração do 
inquérito é diferente, pois é um requerimento lastrado em lei, fazendo com 
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que a autoridade policial cumpra a norma e não a vontade particular do 
promotor ou do magistrado. 

 
Apesar da controvérsia, entende-se como mais correta a última posição, haja 

vista a constitucionalmente garantida independência funcional dos Delegados de 

Polícia (ZANON, DECARLI, 2017, online). 

A última possibilidade expressa em lei versa sobre o requerimento feito pela 

própria vítima ou através de seu representante legal, possibilidade essa que vem 

expressa no inciso II do artigo 5º do Código de Processo Penal. 

Normalmente nesses casos ocorre que a vítima relata verbalmente o fato à 

autoridade policial ao invés de requerer a instauração do inquérito de forma 

propriamente dita, instaurando assim o inquérito a autoridade policial e já 

determinando que sejam tomadas as declarações do ofendido (TOURINHO, 2010, p. 

268). 

No artigo 5º, §1º, “a”, “b” e “c”, do CPP há a descrição da forma através da qual 

deve o interessado proceder com o requerimento: narrar as circunstâncias do 

ocorrido, individualizar o suposto autor do fato (ou no caso dessa impossibilidade 

indicar a razão para tal) e nomear as testemunhas com indicação de sua residência e 

profissão. O parágrafo 1º do artigo 5º frisa ainda que essas recomendações são 

sempre que possíveis, não perdendo o requerimento seu valor no caso de alguma 

impossibilidade (TOURINHO, 2010, p.268). 

Apesar de não ser expressamente mencionado no artigo 5º do Código de 

Processo Penal, o próprio autor, na hipótese de uma prisão em flagrante será a peça 

inaugural do inquérito policial, não necessitando da subscrição de uma portaria. Após 

concluir o auto, o Delegado irá remeter despacho determinando ao escrivão de polícia 

que faça o registro da prisão em flagrante assim como as outras peças, a fim de dar 

prosseguimento normal ao curso do Inquérito Policial (BRITO, 2015, p.63). 

 
1.3.2 Ação Penal Pública Condicionada 

Conforme disposição expressa do parágrafo 4º do artigo 5º do CPP, caso o 

crime de ação penal pública exija representação do ofendido ou de seu representante 

legal, o inquérito não poderá ser instaurado sem o oferecimento desta, e a autoridade 

judiciária e o Ministério Público só poderão requisitar a instauração do inquérito se 

junto com o oficio, encaminharem também a representação (CAPEZ, 2016, p. 165). 
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Essa representação é um direito que está sujeito a um prazo decadencial como 

bem afirma Norberto Avena (2017, p. 129): 

Assim, se não for exercido pelo respectivo legitimado no prazo legal de seis 
meses contados da ciência quanto à autoria do fato, ocorrerá a extinção da 
punibilidade (arts. 103 e 107, IV, do CP e 38 do CPP). Sendo a vítima menor 
de 18 anos, a representação deverá ser feita pelo seu representante legal, no 
mesmo prazo. Não o fazendo, nem por isso ficará a vítima definitivamente 
privada de manifestar sua vontade em ver apurada a infração penal, pois, 
para ela, o prazo de seis meses começa a fluir a partir da data em que atingir 
18 anos de idade. São prazos, portanto, que se contam separadamente – um, 
o prazo da vítima, outro o prazo de seu representante –, entendimento este 
que coincide com a previsão da Súmula 594 do STF, ao dispor que os direitos 
de queixa e de representação podem ser exercidos, independentemente, pelo 
ofendido ou por seu representante legal. 

 

Existem algumas possibilidades ainda que necessitam da requisição do 

Ministro da Justiça para que se prossiga com a ação. São as hipóteses de crime contra 

a honra que dizem respeito ao chefe de governo estrangeiro ou contra o Presidente 

da República, crime cometido por estrangeiro contra brasileiro entre algumas outras 

hipóteses previstas por exemplo no Código Penal Militar (AVENA, 2017, p. 166). 

Na hipótese de prisão em flagrante se procede de maneira semelhante a Ação 

Penal Pública Incondicionada, com a diferença que se exige que a vítima ou seu 

representante legal se manifestem pela elaboração da peça coercitiva, sendo isso 

uma questão de exigência para a procedibilidade (SUMARIVA, 2005, online). 

 

1.3.3 Ação Penal Privada 

No caso de o ofendido não possuir condições mínimas de provas para o 

oferecimento da denúncia, o mesmo pode buscar a estrutura estatal investigatória por 

meio de requerimento para abertura do inquérito, a respeito desde requerimento versa 

Aury Lopes Junior (2016, p. 120): 

 
Não existe uma forma rígida, mas deverá ser escrito, dirigido à autoridade 
policial competente (razão da matéria e lugar) e firmado pelo próprio ofendido, 
seu representante legal (arts. 31 e 33) ou por procurador com poderes 
especiais. Como determina o art. 5º, § 1º, o requerimento deverá conter: 
a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; 
b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as  razões 
de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos 
de impossibilidade de o fazer; 
c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e 
residência. 
Se indeferido pela autoridade policial, aplica-se o § 2º do art. 5º, cabendo 
“recurso” para o chefe de polícia. É um recurso inominado, de caráter 
administrativo e de pouca ou nenhuma eficácia.  
 



22 
 

 

Em semelhança ao procedimento da ação penal pública condicionada, na ação 

de iniciativa privada, o Estado também fica condicionado ao requerimento do ofendido 

ou de seu representante legal para o prosseguimento das investigações; no caso de 

morte do ofendido o requerimento poderá ser feito por seu ascendente, descendente, 

conjunge ou irmão (LIMA, 2017, p. 130).  

 

1.4 DO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL 

O Inquérito será encerrado após as conclusões das diligências e com a 

elaboração de um relatório que inclui tudo o que foi apurado na investigação, além de 

os motivos para possíveis não realizações de algumas diligencias. Não deve haver, 

na peça, juízo de valor por parte da autoridade policial (função essa que cabe ao titular 

da ação penal), devendo apenas se configurar como de caráter descritivo (exceção à 

lei de drogas, onde a autoridade deve explicar as razões para a classificação do delito) 

(TAVORA e ALENCAR, 2017, p. 182). 

A respeito dos prazos para a conclusão, leciona Guilherme de Souza Nucci 

(2016, p.160): 

Como regra, há o prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito policial, na 
esfera estadual. Entretanto, em face do acúmulo de serviço, torna-se inviável 
o cumprimento do referido prazo, motivo pelo qual a autoridade policial 
costuma solicitar a dilação ao juiz, ouvindo-se o representante do Ministério 
Público. Em suma, quando o indiciado está solto, termina não existindo prazo 
certo para o término da investigação, embora sempre haja o controle judicial 
do que está sendo realizado pela polícia. Quando o indiciado está preso em 
flagrante ou preventivamente, deve ser cumprido à risca o prazo de dez dias 
(art. 10, CPP), pois há restrição ao direito fundamental à liberdade.  

 

No momento de elaboração do relatório final será o momento ainda em que a 

autoridade policial indicará a classificação do crime, indicando qual dispositivo legal 

que o indiciado infringiu ao praticar o delito, lembrando que essa capitulação não 

vincula o ministério público ou o querelante (na ação penal privada), podendo ser 

alterada essa classificação no oferecimento da denúncia (AVENA,2017, p.154). 

Após isso, os autos do inquérito juntamente com o relatório serão 

encaminhados para a autoridade judiciária para que então o titular da ação penal 

possa ter acesso; o Superior Tribunal de Justiça assentou ainda que a tramitação 

direta do Inquérito da Polícia Judiciária para o Ministério Público não se configura em 

nenhum tipo de ilegalidade, pelo contrário, seria um excelente método de garantia de 

um processo célere evitando assim um excesso de burocracia (TAVORA e ALENCAR, 

2017, p. 183). 
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Há a possibilidade ainda da requisição do Ministério Público de novas 

diligências a serem cumpridas pela autoridade policial, desde que sejam 

imprescindíveis ao oferecimento da denúncia nos moldes do artigo 16 do Código de 

Processo Penal. Tais diligências são solicitadas pelo Ministério Público diretamente à 

autoridade policial, com exceção das hipóteses em que se necessita da intervenção 

judicial como a interceptação telefônica por exemplo (LIMA, 2017, p. 161). 

 

1.4.1 Do Arquivamento    

Há a possibilidade de o Ministério Público optar pelo requerimento do 

arquivamento do inquérito (pedido esse feito à autoridade judiciária) na ocorrência de 

algumas hipóteses: no caso de inexistência do crime (ausência de tipicidade, ilicitude 

ou culpabilidade), caso acredite ser insuficiente o material probatório disponível - 

concomitantemente com a impossibilidade de se realizar novas diligencias – afim de 

se consubstanciar lastro mínimo de autoria e materialidade (PACELLI, 2017, p. 50). 

O artigo 18 do Código de Processo Penal estabelece ainda a possibilidade do 

desarquivamento do Inquérito quando a autoridade policial ao realizar novas 

pesquisas, consiga novas provas, sobre isso tem as palavras de Norberto Avena 

(2017, p. 158):   

Contrario sensu, isto significa que, uma vez promovido o arquivamento do 
inquérito pelo Ministério Público e homologado pelo juízo, a retomada das 
investigações pela autoridade policial e o próprio ajuizamento da ação penal 
contra os mesmos investigados e em relação aos mesmos fatos condicionam-
se a que surjam elementos que produzam modificação no panorama 
probatório dentro do qual foi concebido e acolhido o pedido de arquivamento 
do inquérito. Neste sentido, a Súmula 524 do STF, dispondo que arquivado o 
inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, 
não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas. 
Na verdade, ao dispor que o procedimento inquisitivo pode ser desarquivado 
se surgirem novas provas, o art. 18 do CPP sugere que a decisão de 
arquivamento motivada pela insuficiência de base para a denúncia (ausência 
de indícios de autoria e de prova da materialidade) não gera coisa julgada 
material. Entretanto, é preciso ter cuidado aqui, pois, se a promoção de 
arquivamento estiver amparada na afirmação de aspectos fáticos 
relacionados diretamente ao mérito – p. ex., pedido de arquivamento em 
razão da existência de provas de que o indiciado não concorreu para a 
infração penal ou na existência de provas de que o fato investigado não 
aconteceu –, não será possível reavivar o inquérito. Em tal caso, portanto, o 
arquivamento é definitivo, produzindo sim coisa julgada material. 

 

A princípio a decisão que homologa o pedido de arquivamento é irrecorrível, 

não cabendo então recurso afim de combate-la. De qualquer forma, deve o indiciado 

ser intimado para, além de ter ciência do ato, também ter a possibilidade de se opor à 
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possível denúncia futura sobre o mesmo caso, haja vista a ausência de prova 

(TAVORA e ALENCAR, 2017, p. 189). 

Algumas exceções a essa irrecorribilidade são apresentadas em dispositivos 

esparsos, mas um dos pontos em que mais se apresentam dúvidas diz respeito à 

possibilidade de recurso ao arquivamento nas ações penais privadas subsidiarias da 

pública, mas apesar disso, o assunto é mais pacifico e entende se pela impossibilidade 

de recurso, haja visto que só há em se falar nesse tipo de ação quando há a inercia 

por parte do Ministério Público e se o mesmo requereu o arquivamento, não está o 

mesmo sendo desidioso (TAVORA e ALENCAR, 2017, p. 189). 

 
1.4.2 Do Trancamento 

A possibilidade de trancamento do inquérito policial é um assunto pouco 

abordado pela doutrina, de maneira geral. Esta ocorrência tem um caráter 

excepcional, haja vista que necessita de alguns pontos específicos para que o mesmo 

ocorra. É possível observar tal acontecimento, por exemplo, na ausência de justa 

causa, inexistência de elementos para o indiciamento que demonstrem autoria e 

materialidade do delito ou causas excludentes de punibilidade (FERREIRA, 2015, 

online). 

Nessas circunstâncias, o trancamento ocorrerá por meio de impetração de 

Habeas Corpus, como não há exigência de capacidade postulatória para tal remédio 

constitucional, poderá assim o próprio investigado propô-lo sendo jurisprudência 

pacifica que o trancamento ensejará numa suspensão temporária do inquérito, 

podendo a autoridade policial proceder com novas pesquisas sem grandes problemas, 

desde que o trancamento não seja motivado por excludente de punibilidade ou 

atipicidade da conduta, o que ensejaria em coisa julgada material (FERREIRA, 2015, 

online). 
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2. DA ANÁLISE PRÁTICA DO INQUÉRITO POLICIAL 

 

Entender aspectos práticos do procedimento do inquérito policial passa por 

compreender o funcionamento de algumas das principais providências tomadas no 

curso da investigação criminal, bem como suas principais consequências (com 

destaque ao indiciamento).  

Assim sendo, o artigo 7º, do Código de Processo Penal trata obre a 

possibilidade da reprodução simulada dos fatos, desde que não seja contrária a 

moralidade ou a ordem pública, como uma das possíveis medidas que podem ser 

realizadas durante a etapa da persecução penal, ao passo que o artigo 6º elenca um 

rol exemplificativo sobre algumas das diligências que devem ser realizadas pela 

autoridade policial não existindo, conforme já anteriormente explicitado, predefinição 

de atos a serem realizados durante a investigação(BRASIL, 1941, online),. 

 

2.1 DAS DILIGÊNCIAS 

Para que haja melhor compreensão sobre o curso das diligências deve-se 

analisar o supracitado artigo 6º, que trata, logo em seu primeiro inciso, sobre a 

preservação do local do crime, o que merece destaque na análise aqui proposta. 

Tem-se, inicialmente, que a ideia básica do legislador em expressar tal 

recomendação é preservar e isolar as evidências deixadas no cometimento do delito 

e facilitar o trabalho que será realizado pelos peritos criminais. 

Fazendo remissão ao artigo 169 do Código de Processo Penal, observa-se que, 

com a chegada dos peritos, os mesmos poderão basear seus laudos com fotos, 

desenhos ou esquemas em geral que possam elucidar os acontecimentos, e deverão 

após, registrar no laudo as mudanças dos estados das coisas, devendo discutir no 

relatório as consequências dessas alterações para a dinâmica dos fatos, objetivando 

sempre prezar pela celeridade, afinal, se iniciadas rapidamente as investigações a 

partir do local do cometimento do crime, será muito maior a probabilidade de êxito, 

haja visto ser em tese o local que guarda o maior número de informações acerca do 

ocorrido (LIMA, 2017, p. 74). 

Recomenda-se ainda o isolamento do local por meio de fitas zebradas, a fim 

de se separar em dois anéis distintos, um primeiro onde apenas a entrada da equipe 

técnica será permitida (peritos e papiloscopistas), e um segundo onde ficará a equipe 

policial responsável pela segurança, investigação e manutenção da ordem no local do 
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ocorrido (policias federais, civis e militares), devendo permanecer todos os demais 

fora desta área circunscrita, frisa se ainda, que o mais importante direito tutelado pelo 

Ordenamento Jurídico é a vida, portanto essa sim deve ser a precípua preocupação 

dos policiais no local do crime (SILVA, 2018, p.54). 

O inciso II, por sua vez, traz a recomendação para que a autoridade policial 

realize a apreensão dos objetos que tiverem relação com o fato após os mesmos 

terem sidos liberados pelos peritos criminais. Tais objetos são todos aqueles que, de 

alguma forma, possam ter utilidade no curso da investigação para o esclarecimento 

dos fatos; sabendo ainda que na hipótese da autoridade policial comunicar a 

autoridade judicial a ocorrência de um delito a mesma poderá determinar a expedição 

de um mandado de busca e apreensão antes mesmo da instauração do inquérito, por 

exemplo, mas deve-se observar que existem decisões explicitando a necessidade de 

mandado judicial para apreensão de provas e objetos pela polícia no local do crime 

(BONFIM, 2012, p. 113). 

Por outro lado, tem-se a possibilidade, em casos especiais, da realização da 

apreensão pelo Delegado de polícia sem a prévia autorização judicial, situações em 

que é necessária agilidade no agir afim de se evitar o perecimento da prova, por 

exemplo, ou nos casos de apreensão sem prévia busca, como leciona Henrique 

Hoffman (2016, online):  

É dizer, apesar de estarem umbilicalmente ligadas, a apreensão não depende 
de prévia busca. Em que pese a regra geral ser a constrição antecedida de 
varredura, nem sempre ela é necessária para se apreender o objeto de 
interesse da investigação. Pode acontecer de a coisa ser entregue 
voluntariamente na delegacia de Polícia, ou o policial se deparar 
fortuitamente com o bem em local público. Assim como é perfeitamente 
possível que a busca não seja sucedida de apreensão, quando restar 
frustrada a diligência de localização.  
  

A respeito da colheita de provas, o inciso III do artigo 169 do CPP explana a já 

mencionada discricionariedade da autoridade policial na sequência dos atos 

praticados no curso investigatório do inquérito policial (LIMA, 2017, p.75). 

Uma adição relevante ao assunto é a possibilidade que emergiu com a Lei nº 

13.432/17, em que há a regulamentação do trabalho do detetive particular atuando 

em conjunto com a investigação, sendo essa condicionada à autorização expressa do 

contratante e à admissão do delegado, conforme artigo 5º e seu parágrafo único da 

referida lei. 

Algumas explicações a respeito dessa novidade, são muito bem salientadas 

pelo Delegado Márcio Alberto Gomes Silva (2018, p. 56), que trata: 



27 
 

 

Por óbvio, é preciso salientar que a atividade do detetive particular é limitada 
pela lei (ele não faz parte, em nenhuma medida, do aparelho de investigação 
estatal e não detém poderes para intimar pessoas, requisitar documentos, 
dentre outras diligencias próprias da polícia judiciária – isso sob pena de 
pratica de crimes) e se volta à coleta de elementos extrapenais de interesse 
do seu cliente (mediante consulta em fontes abertas, registros fotográficos ou 
filmagens em locais públicos, dentre outras possibilidades). A colaboração 
acima descrita se dá quando, no curso da sua atividade (para demonstração 
de infidelidade conjugal ou na busca de pessoa desaparecida, por exemplo) 
surgir elemento de convicção que interesse a investigação criminal em curso 
(que poderá ser fornecido à autoridade policial caso autorização expressa do 
cliente do detetive, ficando a sua juntada condicionada à discricionariedade 
do delegado de polícia).  

 

O 4º inciso do referido artigo denota a óbvia importância de, sempre que 

possível, ouvir o ofendido para a elucidação do caso, visando descoberta do autor ou 

de quem se imagina que seja o auto e as possíveis provas que se tenha 

conhecimento, sempre reduzindo a termo suas declarações. Em sendo intimado para 

esse fim e não comparecer sem um motivo justo, poderá o indivíduo ser conduzido a 

presença da autoridade por meio de condução coercitiva, afinal, é de se imaginar que 

a vítima poderá reunir informações cruciais a respeito da ocorrência do delito e da 

dinâmica dos fatos (MARCÃO, 2016, p.124). 

A realização da oitiva do ofendido adquire um caráter ainda mais importante 

em determinados crimes pois, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Nos casos de violência doméstica o depoimento da vítima, deve ter um 

valor sobrepesado. É interessante o vislumbre de tal posicionamento, como no Agravo 

em Recurso Especial 1256178, citando: 

Consabido que a palavra da vítima assume especial relevância no contexto 
de violência doméstica, ainda mais quando amparada por outros elementos, 
no caso, o boletim de atendimento médico. Ademais, a palavra da vítima é 
firme e coerente com o relato apresentado em sede policial e o acusado foi 
inexitoso em comprovar seu álibi. 

 

Ainda há que se falar sobre posicionamento no mesmo sentido em se tratando 

de delitos sexuais, como expressado no Agravo em Recurso Especial 1276114 

[...] Por oportuno, insta consignar que, nos crimes contra a dignidade sexual, 
a palavra da vítima, mesmo que criança ou adolescente, possui inegável 
alcance, já que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, 
mas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e corroboradas 
com outras provas ( fls. 392-393,destaquei). 
 

É possível extrair que essa maior valoração acontece pela forma que 

normalmente ocorrem esses crimes, que é na clandestinidade (de forma oculta), sem 
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a presença de testemunhas, sendo o depoimento da vítima um instrumento 

fundamental na investigação (JURISPRUDÊNCIA EM TESES, p. 111). 

Da mesma maneira, o inciso V traz a importância de se ouvir o indiciado sempre 

que for possível, regulando ainda que o interrogatório deve ocorrer no que for aplicável 

dentro dos moldes do interrogatório feito pela Autoridade Judicial (artigos 185 a 196); 

inclusive sobre a forma na qual deve ocorrer a oitiva, versa Fernando Tourinho Filho 

(2010, p.299): 

O auto do interrogatório será subscrito pelo Escrivão e assinado pela 
Autoridade Policial, pelo indiciado e por duas testemunhas. Não há 
necessidade de as testemunhas assistirem ao interrogatório O próprio texto 
legal frisa: “..e assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a 
leitura” Independentemente da presença dessas duas testemunhas que 
devem assistir a leitura do interrogatório e após subscreve-lo, se o indiciado 
não quiser ou não souber assinar seu nome, ad cautelam, devera a 
Autoridade Policial, por aplicação analógica, determinar seja tal fato 
consignado no final do auto do interrogatório, como, aliás, prescreve o art 195 
do CPP. 

 

Como já tratado anteriormente, com a alteração da Lei nº 13.245/2016 houve a 

possibilidade de o advogado estar presente junto ao seu cliente em todos os atos que 

o mesmo venha a comparecer, em especial na oitiva do investigado. Todavia, deve-

se atentar para o fato de que a novidade não tornou obrigatória a presença do 

advogado/defensor na ocorrência do interrogatório, mas consistiu em apenas conferir 

um direito ao mesmo em assistir seu cliente no depoimento (GIORDA, 2017, online). 

A presença de advogado serve a fim de orientar melhor seu cliente a respeito 

de seus direitos e garantias nessa fase pré-processual. Como exemplo, apesar de ser 

algo famoso em conversas informais e séries policiais, o direito ao silêncio ainda é 

tema de dúvidas até mesmo para muitos dos operadores do Direito, principalmente 

na fase de se ouvir o suspeito na fase de inquérito policial. 

O mesmo é derivado da presunção de inocência e consiste na possibilidade de 

o interrogado não ser obrigado a falar sobre os fatos que a ele são imputados, nem 

mesmo poder ser coagido a falar; devendo-se lembrar que o dever de investigar cabe 

à polícia judiciária e a outros agentes públicos, podendo portanto permanecer em total 

silêncio durante o depoimento sem que por isso saia prejudicado (TREVISOL, 2017, 

online). 

No caso de não ser conhecido o autor do delito logo com o recebimento da 

queixa ou da denúncia de um crime, será necessário o reconhecimento das pessoas 

e coisas em geral envolvidas, essa disposição vem prevista no inciso VI que traz ainda 

a possibilidade da realização de acareações, que segundo Bruno Milanez (2016, 
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online) ‘’[...] mecanismo jurídico processual pelo qual duas ou mais pessoas são 

colocadas frente a frente para esclarecerem divergências relevantes em suas 

declarações’’. 

Com efeitos práticos, essa confrontação entre os acareados tem demonstrado 

pouca eficiência, afinal, na maioria das situações os depoimentos são apenas 

reafirmados permanecendo tudo do modo em que se encontrava anteriormente 

(MARCÃO,2016, p. 134). 

A fim de iniciar a persecução criminal e nortear por qual caminho deverá seguir 

a linha de investigação, a autoridade policial deverá apresentar à vítima e as 

testemunhas álbuns fotográficos com as imagens de criminosos, sendo tal 

procedimento meio legitimo de se tentar atribuir uma identidade ao sujeito cometedor 

do delito (BONFIM, 2012, p. 116). 

A respeito da possibilidade ser feito o reconhecimento fotográfico, explica 

Henrique Saibro (2016, online): 

Pois bem. É entendimento pacífico por parte do STJ que é possível o 
reconhecimento do acusado por meio fotográfico, mas desde que, em 
Juízo, sejam observadas as formalidades contidas no art. 226 do Código 
de Processo Penal (HC 136.147, 5ª Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, DJe 03/11/2009). É dizer, eventual irregularidade cometida no inquérito 
policial estaria sanada na fase judicial, caso o juízo processante realizasse, 
agora sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todas as formalidades 
legais descritas no art. 226 do CPP. Ou seja, admite-se o reconhecimento 
fotográfico apenas como instrumento-meio; nunca como ato probatório 
autônomo. (Grifos do autor) 

 

A autoridade policial deve ter a cautela ainda ao procurar manter ao máximo a 

neutralidade, evitando tornar o reconhecimento fotográfico feito pela vítima ou 

testemunha algo sugestivo (não influenciado). Para isso deve, por exemplo, sempre 

evitar apresentar a foto do suspeito de forma avulsa, sem que esteja no meio de um 

álbum de fotografias, devendo ainda lembrar a pessoa que irá realizar o ato do 

reconhecimento, além de que existe a possibilidade do autor não estar entre as 

fotografias apresentadas (BONFIM, 2012, p. 117). 

No inciso VII do artigo em estudo, o legislador evidencia a importância de 

sempre se realizar o exame de corpo de delito nos casos em que o crime deixar 

vestígios (caso não seja possível colher os vestígios, poderão os mesmos serem 

substituídos por prova testemunhal). Tal procedimento, evidentemente, não pode 

substituir a confissão do investigado nos crimes de natureza material, sendo cabível 

que se ofereça a denúncia e se receba a mesma ainda que desacompanhada de laudo 
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de perícia, sendo, no entanto, impossível que haja a condenação sem essa prova, 

portanto deve se juntar tal laudo até o termino da instrução (MARCÃO,2016, p. 134). 

Sobre a necessidade da realização desse tipo de perícia nas ocasiões em que 

o crime deixar vestígios, explicam Alexandre Cebrian Araújo Reis e Victor Eduardo 

Rios Gonçalves (2016, p. 84): 

São perícias necessárias, exemplificativamente, a autópsia nos crimes de 
homicídio, o exame de eficácia da arma de fogo nos crimes do Estatuto do 
Desarmamento, o exame documentoscópico para aferir a falsidade 
documental, os exames nos instrumentos empregados na prática do crime 
(art. 175 do CPP), as perícias no local do furto para comprovar as 
qualificadoras do rompimento de obstáculo ou escalada (art. 171 do CPP), a 
perícia no chassi dos automóveis para a constatação de crimes de 
receptação ou adulteração de sinal identificador, o confronto balístico em 
crime e homicídio, o exame químico -toxicológico nos crimes de tráfico ou 
porte de droga para consumo próprio etc. 

 

O inciso VIII dispõe sobre a identificação do indiciado, que deve ocorrer por 

meio de identificação datiloscópica (se possível), e fazer juntar aos autos sua folha de 

antecedentes, deve se atentar que tal disposição entrou no ordenamento jurídico 

antes da carta magna de 1988 que traz expressamente nos moldes do artigo 5º, LVIII 

“o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas 

hipóteses previstas em lei’’. 

Em tese, conforme se pode extrair do artigo, o desejo do constituinte era de 

normatizar uma regra geral em que não deve ser feita a identificação criminal, 

bastando a mera identificação civil, entretanto, assim como a maioria dos direitos 

constitucionalmente garantidos, este também pode ser ponderado (GHIRALDELLI, 

2016, online). 

Para que o Estado possa punir efetivamente o cometedor do crime, é 

necessário que ele tenha conhecimento seguro sobre a correta identificação do autor. 

Dessa forma, é muito comum na ocorrência diária policial que o suspeito omita seus 

dados pessoais, apresente informações controversas ou até mesmo documentos 

falsos, a fim de confundir a autoridade policial. Por isso é necessária a identificação 

criminal, porque por meio dela é realizado o registro dos dados que identificam a 

pessoa realizadora do crime, evitando que haja imputações injustas e 

constrangimentos desnecessário (LIMA, 2017, p. 77). 

A preocupação do legislador em evitar a identificação criminal era evitar a 

exposição negativa da pessoa que era identificada criminalmente. Antes mesmo da 

ação penal e de uma possível condenação, a pessoa já passava por uma situação 
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vexatória, entretanto, acredita se não ter sido a melhor solução para o problema em 

voga, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (2016, p. 81): 

É certo que muitos policiais exorbitaram seus poderes e, em vez de garantir 
ao indiciado uma colheita corriqueira do material datiloscópico, 
transformaram delegacias em lugares de acesso da imprensa, com direito à 
filmagem e fotos daquele que seria publicamente indiciado, surpreendido na 
famosa situação de “tocar piano”. Ora, por conta da má utilização do processo 
de identificação criminal, terminou-se inserindo na Constituição uma cláusula 
pétrea que somente problemas trouxe, especialmente ao deixar de dar 
garantia ao processo penal de que se está acusando a pessoa certa. 
Bastaria, se esse era o desejo, que uma lei fosse editada, punindo 
severamente aqueles que abusassem do poder de indiciamento, 
especialmente dando publicidade indevida ao ato, para que se resolvesse o 
problema. Ao contrário disso, preferiu-se o método mais fácil, porém 
inconveniente: quem já possuísse identificação civil não mais seria 
identificado criminalmente, gerando muitos erros judiciários, atualmente 
amplamente divulgados e comprovados, pois a subtração de documentos 
civis (RG) alheios tornou-se comum, e criminosos passaram a apresentar aos 
delegados falsificações perfeitas, colocando em seus lugares, inocentes.  

 
Apenas com a edição da Lei nº 12.037/2009 houve uma maior regulação do 

assunto. Com a novidade legislativa surgiu um rol taxativo onde apenas nesses casos 

serão possíveis a identificação criminal: documento rasurado ou com sinais de 

falsificação, malconservado ou que dificulte a identificação, no caso do suposto autor 

portar documentos com informações contraditórias, no caso desse tipo de 

identificação ser fundamental para as investigações ou contar nos registros da polícia 

o uso de outros nomes (VOU SER DELTA, online). 

Nesse sentido, de acordo com o inciso IX do artigo 6º do Código de Processo 

Penal, deve a autoridade policial realizar a averiguação da vida pregressa do suspeito 

sob diferentes óticas afim de traçar uma possível linha de pensamento sobre seu 

temperamento e caráter, entre as diferentes esferas de investigação, se inclui o âmbito 

de vida individual, social e familiar (MARCÃO,2016, p.135).O autor continua ainda 

tratando que as informações colhidas e formalizadas no auto, serão extremamente 

úteis para a individualização da pena, fixação do regime prisional, substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis por 

exemplo. 

Cabe destacar, além disso, o pensamento de Távora e Alencar (2017, p. 176), 

que discorrem que as informações colhidas podem, ainda, interferir em eventual 

qualificadora, concessão de privilégios ou qualquer circunstância que tiver algum grau 

de influência na hora de da fixação da pena pelo magistrado  

O inciso X foi uma novidade legislativa que veio somar mais uma diligência no 

conjunto, feito que visava averiguar a vida pregressa do acusado. O Marco Civil da 
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Primeira Infância trouxe a disposição para a autoridade policiar realizar a busca sobre 

informações relativas a possíveis filhos e quaisquer outras informações a respeito do 

mesmo. 

Tal determinação deve ser levada em pauta, inclusive, no momento do 

interrogatório judicial e da lavratura do auto de prisão em flagrante, tendo como 

objetivo primordial somar robustez nas informações dadas ao juiz sobre a pessoa 

presa (circunstâncias judiciais) para concessão de possível prisão domiciliar por 

exemplo (LIMA, 2017, p. 83). 

 

2.1.1 Da Reprodução Simulada dos Fatos  

Tal espécie de diligencia será aqui retratada de forma separada haja vista 

algumas de suas peculiaridades, a possibilidade de encenação da forma na qual o 

crime ocorreu vem expressa no artigo 7º do Código Processual Penal, dando a 

discricionariedade para a autoridade policial realizar ou não a reprodução simulada 

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

À primeira vista, parece extremamente útil tal diligência quando o crime for 

executado de maneira tão complexa ou pouco costumeira, que seria de fundamental 

importância a reconstituição visual do crime. Entretanto, deve se atentar a alguns 

detalhes no momento da realização do ato, primeiramente que não seja realizado 

quando puder acabar servindo como uma maneira didática de se ensinar a praticar a 

infração penal, segundo, que o Delegado deve estar acompanhado de dois peritos no 

momento da reconstituição do ato, para que os mesmos possam registrar tudo e 

elaborar no final um laudo a respeito (BRITO, 2015, p. 71). 

Sobre esse assunto, Capez (2016, p. 173) trata ainda que o investigado poderá 

ser obrigado a estar presente no momento da reconstituição, mas não poderá ser 

obrigado a participar da mesma, sendo tal direito respaldado pelos 

constitucionalmente garantidos direito ao silêncio e ao direito de não ser obrigado a 

produzir provas contra si mesmo  

No caso da existência de vítima, geralmente a mesma é representada por 

algum funcionário da delegacia, e deve sempre priorizar a realização do procedimento 

com todas as testemunhas pertinentes ao caso, a fim de auferir maior grau de 

confiabilidade. Ademais, deve-se sempre ter em mente que tal procedimento é 

indicado apenas quando houver algum fato obscuro que necessite ser entendido 

acerca da realização do crime, afinal, existem promotores que requisitam tal 
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encenação apenas com a intenção de exibir no plenário as atrocidades cometidas 

pelo réu, com o claro fundamento de chocá-los (TOURINHO, 2010, p. 307). 

 

2.2 DO VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL 

Um dos temas mais questionáveis que cercam o procedimento do inquérito 

policial seu real valor probatório. Por ter como uma de suas principais características 

a forma de procedimento inquisitorial, em tese, muitos de seus autos ali não podem 

ser apresentados em forma de prova até passarem pelo crivo da ampla defesa e do 

contraditório, conforme pode se extrair do artigo 155 do Código de Processo Penal: 

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente 
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 
cautelares, não repetíveis e antecipadas.  
Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas 
as restrições estabelecidas na lei civil.  

 

É entendimento majoritário nos tribunais que, de maneira geral, os elementos 

colhidos na fase pré-processual não podem servir como os fundamentos motivadores 

numa sentença condenatória, afinal, seria um claro desrespeito a direitos 

constitucionalmente garantidos como a ampla defesa e o contraditório (LIMA, 2017, p. 

107). 

Para entender melhor quais atos possam vir a ser ou não usados como meios 

de prova e sustentação para uma futura condenação, será feita uma subdivisão 

simples em três diferentes grupos: provas repetíveis, provas cautelares e não 

repetíveis, e provas antecipadas. 

As provas repetíveis são aquelas que poderão ser colhidas em fase de 

investigação no âmbito do inquérito policial, mas que poderão (e deverão) ser 

novamente repetidas na fase processual, onde estarão assim, debaixo do crivo da 

ampla defesa e do contraditório, como por exemplo os testemunhos e as possíveis 

acareações. 

Portanto, se há o interesse em se valorar na sentença tais elementos coligidos 

em fase pré-processual, há (nos casos de provas repetíveis) a obrigatoriedade de 

serem novamente produzidas em juízo, se não, se tornarão elementos meramente 

informativos, não servindo sequer como apoio subsidiário para a condenação, 

contudo, poderiam ser perfeitamente utilizados em face de sentença absolutória 

(LOPES JR, 2016, p. 141). 
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Por mais que não sejam sinônimos, as modalidades de provas que serão 

abordadas em seguida foram incluídas em um só bloco a fim de tornar mais didática 

sua explicação. Sendo assim, as provas cautelares e as não repetíveis podem ser 

aquelas que com o decurso do tempo, tem um risco flagrante de serem perdidas ou 

consideravelmente prejudicadas (cautelares) ou que depois de produzidas, não 

podem ser produzidas novamente por conta de sua natureza (não repetíveis); como 

exemplo famoso de prova cautelar tem se a interceptação telefônica, já como exemplo 

de prova não repetível pode se falar no exame de corpo de delito (MOURA,2016, 

online). 

As provas antecipadas têm um caráter parecido com as provas cautelares, 

normalmente, elas ocorrem por conta de alguma urgência em sua realização por 

temor de que tenha sua qualidade prejudicada com o decorrer do tempo, a diferença, 

é que ela ocorre com o contraditório em forma plena, na presença de um juiz, porém, 

ocorrendo em uma fase que não seria em via de regra a adequada, podendo ocorrer 

até mesmo antes da instauração do processo (RODRIGUES, 2017, online). 

No caso das provas antecipadas, é pacifico o entendimento do valor probatório 

das mesmas, afinal, a única diferença é o momento processual de sua ocorrência, não 

tendo nenhum dos direitos constitucionais feridos na sua produção.  

Sobre as provas cautelares e as não repetíveis que se encontram os maiores 

posicionamentos divergentes, onde parte da doutrina entende não ser possível sua 

valoração para efeito de condenação, afinal, seu contraditório é dirimido ou até mesmo 

nulo, como acredita Aury Lopes Junior (2016, p. 143): 

Pela impossibilidade de repetição em iguais condições, tais provas deveriam 
ser colhidas pelo menos sob a égide da ampla defesa (isto é, na presença 
fiscalizante da defesa técnica), posto que são provas definitivas e, via de 
regra, incriminatórias (exemplos: exame de corpo de delito, apreensão de 
substância tóxica em poder do autor do fato) 158. Nesse sentido, é importante 
permitir a manifestação da defesa, para postulação de outras provas; solicitar 
determinado tipo de análise ou de meios; bem como formular quesitos aos 
peritos, cuja resposta seja pertinente para o esclarecimento do fato ou da 
autoria. [..] Concluindo, a produção antecipada da prova deve ser 
considerada uma medida excepcional, justificada por sua relevância e 
impossibilidade de repetição em juízo. A nosso juízo, a única forma de valorar 
na sentença condenatória um ato do inquérito dessa natureza, sem que tenha 
sido repetido em juízo, é através da produção antecipada, que opera como 
um instrumento para jurisdicionalizar e conceder-lhe o status de ato de prova. 
Resumindo, a produção antecipada de provas tem sua eficácia condicionada 
aos requisitos mínimos de jurisdicionalidade, contraditório, possibilidade de 
defesa e fiel reprodução na fase processual. 
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Alguns doutrinadores defendem ainda, que as informações e atos colhidos e 

produzidos em âmbito de inquérito policial, seriam válidos até que se prove o contrário, 

afinal, o Código de Processo Penal prevê que o inquérito policial deve acompanhar a 

denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou a outra; esses 

doutrinadores acabam induzindo, assim, uma falsa percepção de presunção de 

veracidade concernente a tais informações, que não encontra embasamento legal 

dentro do ordenamento jurídico, sendo que tal determinação tem relação apenas com 

juízo de pré-admissibilidade da acusação (LOPES JR, 2016, p.138). 

Em outra corrente, existem aqueles que acreditam ser perfeitamente passíveis 

de valoração para a condenação as provas cautelares ou as não repetíveis, 

obviamente com algumas cautelas a serem tomadas, conforme explica o Delegado 

Márcio Alberto Gomes Silva (2018, p. 88): 

É certo que haverá contraditório diferido ou postergado na fase processual, 
com possibilidade de manifestação da defesa e da acusação acerca da prova 
coligida no curso do procedimento inquisitivo, mas não há como afastar a 
constatação de que as provas exemplificadas supra (fruto de interceptação 
telefônica, de quebras de sigilo bancário e fiscal, de pericias e de buscas) 
mesmo colhidas no inquérito podem, tranquilamente, servir a condenação 
(não sem antes ser oportunizado à defesa analisa-las e tentar desconstruí-
las no curso do processo). 
   

Os tribunais brasileiros, inclusive, vêm se posicionando de maneira mais 

próxima a segunda corrente, admitindo um chamado valor probatório relativo no 

inquérito policial, afinal, são aceitas as provas periciais realizadas no curso do 

inquérito, somando ainda, a possibilidade das declarações das testemunhas ou a 

confissão extrajudicial, terem validade como instrumento afim de formar o 

convencimento do magistrado, desde que em consonância com outras provas obtidas 

no curso da instrução processual (FILHO,2016, online). 

 

2.3 DO INDICIAMENTO 

O indiciamento é ato que levanta muitas dúvidas nos operadores do direito, seja 

por falta de contato e experiência com os atos da investigação criminal, seja por não 

ser muitas vezes visualizado dentro das doutrinas que tratam sobre o tema, sua real 

função, consequência e funcionamento. 

A fim de tornar mais visível o que é de fato o indiciamento, primeiramente é 

importante que seja feita a diferenciação do que é suspeito, indiciado e acusado. 

O suspeito - também conhecido como investigado – é aquele ao qual no 

entender da autoridade policial, há a possibilidade de ser o autor da atividade delitiva, 
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porém, de forma ainda frágil necessitando de mais indícios para conferir robustez para 

uma possível acusação. 

O indiciado é aquele no qual os indícios anteriormente frágeis, passam a ser 

sólidos e que de fato com um alto grau de confiabilidade o apontem como o autor da 

infração penal, há nele uma alta probabilidade de ser a pessoa quem cometeu o crime; 

já o acusado é aquele em que incide a ação penal, a partir do momento em que o 

magistrado recebe a peça de acusação, o antes suspeito ou indiciado, passa a ser o 

acusado (ORTEGA, 2016, online). 

Portanto, o indiciamento é uma etapa na qual o Delegado de Polícia 

(responsável pelo indiciamento) forma sua convicção acreditando que a fase de reunir 

elementos probatórios sobre a ocorrência do delito tenha encerrado, sendo possível 

assim determinar quem é o responsável pela autoria do crime investigado (ANSELMO, 

2015, online). 

Sobre esse conceito de indiciamento, ensina Guilherme de Souza Nucci (2016, 

p. 154): 

Indiciado é a pessoa eleita pelo Estado-investigação, dentro da sua 
convicção, como autora da infração penal. Ser indiciado, isto é, apontado 
como autor do crime pelos indícios colhidos no inquérito policial, implica um 
constrangimento natural, pois a folha de antecedentes receberá a informação, 
tornando-se permanente, ainda que o inquérito seja, posteriormente, 
arquivado. Assim, o indiciamento não é um ato discricionário da autoridade 
policial, devendo basear-se em provas suficientes para isso. 

 

O indiciamento, conforme observado, gera uma espécie de constrangimento, 

devendo ser, portanto, um ato fundamentado sob pena de nulidade. Dessa forma, o 

Delegado de deve se pautar por aspectos técnicos e jurídicos a fim de formular seu 

convencimento; quando determinado indiciamento for analisado como arbitrário, cabe 

a impetração por parte do indiciado de Habeas Corpus, visando a cessão dos danos 

causados pelo indiciamento e o trancamento da investigação (LIMA FILHO, 2017, 

online). 

Sob outro prisma, outra concepção pode ser extraída da lição dos professores 

Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2017, p.178): 

É a informação ao suposto autor a respeito do fato objeto das investigações. 
É a cientificação ao suspeito de que ele passa a ser o principal foco do 
inquérito. Saímos do juízo de possibilidade para o de probabilidade e as 
investigações são centradas em pessoa determinada. Logo, só cabe falar em 
indiciamento se houver um lastro mínimo de prova vinculando o suspeito à 
prática delitiva, o que se faz após análise técnico-jurídica do fato, indicando-
se autoria, materialidade e circunstâncias, como dispõe a Lei no 12.830/2013. 
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Deve a autoridade policial deixar clara a situação do indivíduo, informando-
lhe a condição de indiciado sempre que existam elementos para tanto. 

 

Analisando o indiciamento com base nessa visão apresentada, consegue-se 

extrair importante fundamento acerca do ato: a importância de o investigado saber 

que ele passa a ser então, o principal suspeito do cometimento do delito. 

Na rotina da autoridade policial é comum que a indicação do indiciamento seja 

feita no momento da elaboração do relatório final, documento que é feito para o 

Ministério Público ou ao ofendido dependendo do tipo da ação penal. No entanto, esse 

tipo de procedimento muitas vezes prejudica a possibilidade de exercitar de alguma 

forma seu direito material a defesa dificultando, por exemplo, a própria impetração de 

habeas corpus na possibilidade da ocorrência de um indiciamento arbitrário 

(MACHADO, 2018, online). 

Só é indicado esse tipo de indiciamento, o qual é realizado no momento da 

produção do relatório final, quando o futuro indiciado já tiver sido ouvido durante o 

feito (por meio de depoimento e tendo sido cientificado acerca de seus direitos), pois 

nessas circunstâncias, não haveria necessidade de produção de uma nova intimação 

apenas para que o suspeito venha a ser indiciado de forma presencial, este 

entendimento se baseia nos princípios da economia processual e da celeridade 

(SILVA, 2018, p. 75). 

Diferentemente da própria Instauração do inquérito policial e da realização de 

algumas diligencias, não há que se falar na possibilidade de requisição do Ministério 

Público para a realização do indiciamento, conforme exposto por Leonardo Machado: 

O indiciamento é ato privativo do delegado de polícia (artigo 2º, parágrafo 6, 
da Lei 12.830/13). Assim, não poderá ser realizado, direta ou indiretamente, 
pelo Judiciário ou pelo Ministério Público, quando se tratar de investigação 
conduzida por órgão de polícia judiciária (estadual ou federal). Os membros 
da magistratura ou do parquet não possuem atribuição para indiciamento em 
inquéritos policiais, ainda que por requerimento ou requisição dirigida ao 
delegado de polícia 

 

2.4 DA ENTREVISTA E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 

Sabendo-se que o presente trabalho visa trazer à tona os principais 

fundamentos do inquérito policial, foi realizada uma pesquisa de campo, mais 

especificamente, uma entrevista com um Delegado titular de Polícia Civil do Rio de 

Janeiro, na qual foi pedido a ele que desenvolvesse um pouco o conceito de 

indiciamento (haja vista o escasso desenvolvimento do tema por grande parte da 
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doutrina) juntamente com suas principais consequências, abordando ainda alguns 

outros pontos já discorridos anteriormente no trabalho. 

O entrevistado iniciou a entrevista com a explicação de que o indiciamento 

dentro da prática pré-processual penal define um juízo relativo de certeza quanto a 

autoria do fato criminoso. Nessa fase há uma gama de suspeitos e, a partir do 

momento que consegue se chegar a uma conclusão confiável de que o fato foi 

praticado por uma única pessoa, se indicia aquela pessoa, e pretensamente, será o 

indivíduo a ser denunciado, assumindo a figura de réu na ação penal. Desta feita, em 

um primeiro momento, o indiciamento dá um juízo relativo de certeza, quanto à autoria 

de um fato delituoso.  

O inquérito, por sua vez, possui característica de ser acessório, preparandoo 

convencimento do titular da ação penal, que é o Ministério Público, e a partir do 

momento que se chega a esse juízo, ainda que relativo, de certeza, o delegado já é 

capaz de dar uma pessoa certa, e determinada, com endereço possível dentro do 

banco de dados da Polícia Civil, ao futuro acusador, então o indiciamento tem essa 

primeira função, de acertamento, de dar o juízo de legitimidade passiva da ação penal 

respectiva. 

O delegado frisou um outro aspecto muito importante do indiciamento que é 

pouquíssimo abordado de maneira geral, é que com indiciamento do suspeito, a 

autoridade policial consegue a FAC, que é a Folha de Antecedentes Criminais do 

suspeito, e então a partir do momento que você indicia aquela pessoa, já começa a 

constar com um apontamento criminal na sua FAC, e essa anotação não sai nunca 

mais, independentemente da futura sentença. 

Em seguida, foi perguntado a ele se enxergava a possibilidade de ser impetrado 

habeas corpus afim de se retirar o indiciamento, tendo respondido que na visão dele 

não seria cabível, afinal, para haver a possibilidade de habeas corpus deveria ter um 

risco real, presente ou iminente, de liberdade a locomoção. 

Então, conforme se pode aduzir, é extremamente complexo se retirar os efeitos 

dos indiciamentos, por exemplo, o Código de Processo penal prevê que com a 

extinção da punibilidade (seja por cumprimento da pena, da decadência, etc) é 

retirado o nome do acusado do rol dos culpados, entretanto, esse dispositivo não 

alcança o indiciamento. 

Segundo o delegado, há uma consequência importante nessa não retirada da 

anotação na Ficha de Antecedentes Criminais pois, com a sua manutenção, servindo 
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a anotação um banco de dados para a polícia (em tese algo que só existe dentro da 

polícia), ficando ali a qualificação e a informação de que ele em algum momento, já 

foi apontado como um provável autor de determinado crime. 

Então, em um caso prático por exemplo, uma pessoa se dirige à delegacia 

informando ter sido vítima de roubo, com este banco de dados ao qual a polícia civil 

tem acesso, poderia ser apresentado um álbum a vítima a fim de se proceder ao 

reconhecimento fotográfico (diligência estudada previamente na presente 

monografia), informando inclusive, se já há algum indiciamento pregresso na sua 

ficha. 

Esse tipo de anotação criminal não é importante apenas para a autoridade 

policial no curso da investigação, mas também para o Ministério Público, assim, o 

parquet pode saber se o futuro acusado é reincidente específico, o seu grau de 

periculosidade e tomar outras providencias; para o juiz também é interessante esse 

banco de dados, afinal, o magistrado na primeira fase da aplicação da pena (critério 

trifásico da pena elaborado por Nelson Hungria) precisa analisar a personalidade do 

preso, comportamento social, de forma geral, analisar as circunstancias judiciais. 

No caso por exemplo de um estelionatário - deve se observar que o perfil de 

quem comete esse tipo de crime não é de comete-lo de forma isolada, mas sim, de 

tornar tal atividade algo habitual e rotineiro - é de fundamental importância o 

indiciamento, afinal, pela natureza do crime, muitas vezes tem um decurso de tempo 

considerável até que a vítima perceba que foi vítima do golpe, e mais tempo ainda até 

que o oferecimento da denúncia seja viável. 

Nesses casos, o indiciamento se torna fundamental, pois assim a anotação 

gerada por ele em sede de banco de dados interno da Polícia, serve como base para 

que a autoridade policial possa investigar possíveis outros golpes que venham a ser 

cometidos por esse sujeito. 

Então o indiciamento tem um condão fundamental como informe, é tratado 

como ato de menos importância pela autoridade policial por exemplo, o sistema perde 

muitas informações que são fundamentais para a polícia judiciária em face de 

investigação; para o Ministério Público no momento de seu convencimento e para o 

juiz na hora de deferir uma cautelar ou no momento da fixação de uma pena por 

exemplo. 

Na visão do próprio delegado inclusive, o indiciamento tem, muitas vezes, um 

papel prático mais importante na consecução da justiça do que por exemplo a pena 
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restritiva de direitos, afinal, se o autor não for indiciado, o Ministério Público apresenta 

a denúncia e o juiz sentencia, por exemplo, a 6 meses prestando serviços 

comunitários, logo após isso ele estará livre; no caso de ser realizado o indiciamento, 

haveria uma espécie de constrangimento ‘’eterno’’ em sua ficha, compensando um 

pouco esse caráter mais brando de algumas penas no Brasil. 

O delegado entrevistado relatou ainda algo comum de acontecer em algumas 

delegacias, por conta desse caráter importantíssimo de informação para o sistema da 

autoridade policial, muitos delegados acabavam indiciando crimes até mesmo 

prescritos, como por exemplo na hipótese relatada do estelionatário. 

As vezes delegados por conta do acúmulo de trabalho, oriundo do 

sucateamento da polícia judiciária, se deparam com procedimentos parados e já 

prescritos (mas com laudos, reconhecimento por parte da vítima ou testemunha, etc), 

então com a probabilidade de hipóteses futuras de cometimentos de crimes pelos 

mesmos autores, eles fazem o indiciamento, assim quando o Ministério público ou o 

magistrado se depararem com a ficha criminal deles, saberão que em outro momento 

esse sujeito já foi provável autor de outro delito, desta maneira o sistema não perde 

informações que são cruciais para se impedir a continuidade da pratica delituosa por 

esses criminosos. 

A argumentação apresentada por quem defendia essa possibilidade era 

inclusive, jurídica, afirmando que a autoridade policial tem como dever dar o juízo de 

certeza da autoria e materialidade da prática criminal, na esfera pré-processual; o 

indiciamento seria a materialização desse juízo para o titular da ação penal, já a 

questão da extinção de punibilidade, é algo que tem que ser questionado 

judicialmente. 

O entrevistado apresentou ainda uma outra problemática enfrentada referente 

a essa perda de informações, no Rio de Janeiro, para ocorrer o indiciamento, é preciso 

antes identificar o suspeito civilmente, muitas vezes por não se ter essa identificação 

civil, não se consegue vincular um CPF a um RG, gerando uma certa incerteza. 

Alguns delegados realizam o indiciamento mesmo sem a identificação civil do 

suspeito, baseando-se nas características físicas que mais tarde serão capazes de 

identificá-lo, no entanto, no contexto de 1941, onde surgiu o Código de Processo Penal 

vigente, era mais simples tal procedimento, afinal, a população era consideravelmente 

menor e por conseguinte, o número de criminosos também, entretanto, esse tipo de 
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ação hoje se configuraria num juízo de incerteza muito grande, não condizendo em 

nada com a real função do dispositivo. 

O delegado pontuou que recentemente o indiciamento vem adquirindo um 

caráter de mais importância, até mesmo pela própria autoridade policial, pois há certo 

tempo atrás a realização do procedimento se dava de forma mais descuidada e 

despreocupada. Hoje há, inclusive, pontuação conferida às Delegacias que mais 

concluem inquéritos com ocorrência de indiciamento, caminhando assim para uma 

valoração ainda maior do indiciamento e do inquérito policial como um todo, afinal, a 

grande maioria das provas que serão base para uma condenação ou absolvição saem 

dele, sendo de forma pragmática apenas repetidas em juízo. 

Com essa gradual evolução e valoração (necessária) do inquérito policial, 

acabará sendo exigida também da própria autoridade policial uma maior cautela e 

observância dos direitos e garantias fundamentais, para que formas de incentivo como 

esse tipo de pontuação e classificação conferida as delegacias, por exemplo, não se 

tornem caminho para uma tentativa de efetividade a qualquer custo que acabe 

gerando constrangimentos e produzindo outros tipos de arbitrariedade no curso da 

persecução penal. 
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3. DO PARALELO COM O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL E O 

TERMO CIRCUNSTANCIADO 

 

Além do inquérito policial, principal instrumento no sistema de investigação 

criminal, o presente capítulo buscará fazer uma breve análise sobre o Procedimento 

Investigatório Criminal, a fim de apresentar os aspectos principais desse que acabou 

se tornando uma das peças mais usadas no âmbito da investigação criminal. 

Nos dias atuais é possível se observar cada vez mais uma crescente 

participação do parquet na fase pré-processual, sendo necessária a compreensão 

sobre suas principais características e formas adotadas no procedimento. Tal 

instrumento manifesta sua importância principalmente no que tange a determinados 

tipos de crimes, os quais, necessitam de uma participação mais ativa na investigação 

por parte do titular da ação penal.  

Assim, de posse desse conhecimento, será brevemente explicado sobre o 

termo circunstanciado que apesar, de não ser um instrumento de investigação 

propriamente dito (com realização de diversas diligências), o mesmo é utilizado na 

ocorrência dos crimes de menor potencial ofensivo. 

 

3.1 DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POR PARTE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Antes de entrar de fato na abordagem sobre o que se trata o Procedimento 

Investigativo Criminal, primeiro há de se falar sobre um tema muitas vezes 

controvertido e que gera muita confusão em boa parte dos operadores do Direito: a 

possibilidade de investigação ou não do Ministério Público. 

Primeiramente, é fundamental deixar claro que é pacifico o entendimento que 

apenas o Delegado de Polícia pode presidir o Inquérito Policial2, entretanto, em 

diversos casos o Ministério Público procura participar de forma ativa da fase pré 

processual, inclusive atuando diretamente na investigação dos fatos; o STF já decidiu 

em algumas situações a favor da possibilidade da realização de investigação pelo 

Ministério Público, conforme trecho extraído do julgamento do HC 89837 DF (ibidem) 

 O poder de investigar compõe, em sede penal, o complexo de funções 

institucionais do Ministério Público, que dispõe, na condição de "dominus 
litis" e, também, como expressão de sua competência para exercer o 

                                            
2 STF – HC: 89837 DF, Relator: Min. Celso de Mello. Data de Julgamento: 19/11/2009, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2009.  
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controle externo da atividade policial, da atribuição de fazer instaurar, ainda 
que em caráter subsidiário, mas por autoridade própria e sob sua direção, 
procedimentos de investigação penal destinados a viabilizar a obtenção de 
dados informativos, de subsídios probatórios e de elementos de convicção 
que lhe permitam formar a "opinio delicti", em ordem a propiciar eventual 
ajuizamento da ação penal de iniciativa pública.  
 

Contudo, são feitas diversas observações acerca da validade desse tipo de 

atribuição do parquet, como por exemplo o fato de não poder ocorrer ao bel prazer 

do titular da ação penal. Segundo o ministro Gilmar Mendes por exemplo, essa 

atuação deve ser subsidiaria, portanto deve ocorrer em circunstâncias em que não 

seja possível ou recomendado a atuação da autoridade policial (casos de tortura 

policial, corrupção ou abuso de poder) (CONSULTOR JURIDICO, 2014, online). 

Apesar deste entendimento, a favor da legitimidade das investigações por 

parte do Ministério Público, diversos autores ainda demonstram muitas resistências 

a esta possibilidade. 

Entre os principais argumentos destaca-se o temor pelo excesso de 

atribuições conferidas ao parquet; o grande risco segundo estes autores, é de 

ocorrer uma contaminação da ação penal, haja vista, o Ministério Público ser o titular 

da denúncia, o grande acusador, portanto ter acesso aos meios de investigação 

significa que o órgão que irá acusar, também irá recolher e apresentar as provas 

desta acusação; o que nos casos das provas não repetíveis (aquelas que quando 

produzidas, não poderão ser produzidas novamente) por exemplo, constituiria uma 

chamada disparidade de armas, onde o réu estaria em uma posição bastante 

desigual frente ao seu acusador (CABETTE, 2012, online).   

Sobre alguns destes problemas, explica o ex presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Cezar Peluso apud Zanotti e Santos (2016, online):  

A investigação direta pelo Ministério Público, no quadro constitucional 
vigente, não encontraria apoio legal e produziria consectários insuportáveis 
dentro do sistema governado pelos princípios elementares do devido 
processo legal: a) não haveria prazo para diligências nem para sua 
conclusão; b) não se disciplinariam os limites de seu objeto; c) não se 
submeteria a controle judicial, porque carente de existência jurídica; d) não 
se assujeitaria à publicidade geral dos atos administrativos, da qual o sigilo 
seria exceção, ainda assim sempre motivado e fundado em disposição 
legal; e) não preveria e não garantiria o exercício do direito de defesa, 
sequer a providência de ser ouvida a vítima; f) não se subjugaria a controle 
judicial dos atos de arquivamento e de desarquivamento, a criar situação de 
permanente insegurança para pessoas consideradas suspeitas ou 
investigadas; g) não conteria regras para produção das provas, nem para 
aferição de sua consequente validez; h) não proveria sobre o registro e 
numeração dos AUTOS, tampouco sobre seu destino, quando a 
investigação já não interessasse ao Ministério Público. Esclareceu que 
haveria atos instrutórios que, próprios da fase preliminar em processo penal, 
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seriam irrepetíveis e, nessa qualidade, dotados de efeito jurídico processual 
absoluto. Seriam praticados, na hipótese, à margem da lei.  

 

Mesmo que não seja presidindo seu próprio procedimento como o PIC, caso 

o representante do Ministério Público participe ativamente do inquérito policial por 

exemplo, segundo os defensores dessa tese, todas estas consequências negativas 

já estariam suscetíveis de ocorrer. Tal fato teria como motivação o fato de que o 

inquérito policial funciona como meio formador de opinião imparcial para o Ministério 

Público, no qual este ao receber as informações, decidiria pelo prosseguimento da 

denúncia ou optaria pelo seu arquivamento, portanto, o ideal é que o inquérito seja 

dirigido por uma autoridade externa a futura relação processual afim de manter sua 

neutralidade e o equilíbrios de forças (ibidem). 

 

3.1.1 Do Procedimento 

O fato a respeito das investigações é que elas já acontecem há algum tempo, 

mas o que é conhecido hoje como Procedimento Investigatório Criminal, tem seu 

surgimento remetido à Resolução número 13 do Conselho Nacional do Ministério 

Público de 2006, onde foi de fato promovida a regulamentação da instauração do 

procedimento. 

E o tema foi abordado também na Resolução 181 do Conselho Nacional do 

Ministério Público (BRASIL, 2017, online), onde é disciplinado os contornos sobre 

tal procedimento, e logo em seu primeiro artigo já traz informações sobre algumas 

de suas características e finalidades: 

Art. 1º O procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e 
desburocratizado de natureza administrativa e investigatória, instaurado e 
presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá 
como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, 
servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou 
não, da respectiva ação penal.  
§ 1º O procedimento investigatório criminal não é condição de procedibilidade 
ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal e não exclui a 
possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados 
da Administração Pública. 
§ 2º A regulamentação do procedimento investigatório criminal prevista nesta 
Resolução não se aplica às autoridades abrangidas pela previsão do art. 33, 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979. 

 

Logo de início já é possível observar algumas semelhanças entre o 

procedimento e o inquérito policial. Por exemplo, o fato de sua natureza jurídica ser 

administrativa, e conforme parágrafo primeiro, o procedimento também não é 
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indispensável, não sendo requisito essencial para o oferecimento da denúncia pelo 

Ministério Público; destaca se o disposto no artigo 2º, que determina sua não 

aplicação para investigação aos magistrados (SILVA, 2018, p. 96). 

O procedimento veio, de maneira geral, com regulamentações e disposições 

muito parecidos com o que se observa no Inquérito Policial, acerca de algumas dessas 

características, leciona Renato Brasileiro de Lima (2017, p. 191): 

Admitida a possibilidade de o Ministério Público presidir investigações 
criminais através do procedimento investigatório criminal, é certo dizer que, 
da mesma forma que se assegura ao advogado acesso aos autos do inquérito 
policial, também se deve a ele assegurar o acesso aos autos desse 
procedimento, sob pena de violação ao preceito do art. 5°, LXIII, da 
Constituição FederaL Dentre outras limitações, não pode o Ministério Público 
desrespeitar o direito do investigado ao silêncio (nemo tenetur se detegere), 
nem lhe ordenar a condução coercitiva, nem constrangê-lo a produzir prova 
contra si próprio, nem lhe recusar o conhecimento das razões motivadoras 
do procedimento investigatório, nem submetê-lo a medidas sujeitas à reserva 
constitucional de jurisdição, nem impedi-lo de fazer-se acompanhar de 
Advogado, nem impor, a este, indevidas restrições ao regular desempenho 
de suas prerrogativas profissionais.165 O Ministério Público também não está 
autorizado a requisitar documentos fiscais e bancários sigilosos diretamente 
ao Fisco e às instituições financeiras, sob pena de violar os direitos e 
garantias constitucionais de intimidade da vida privada dos cidadãos, já que 
tal medida somente é válida quando precedida da devida autorização judiciaL  

 
A respeito de seu prazo para encerramento, o disposto no artigo 13 desta 

Resolução determina que a conclusão deve ocorrer em 90 dias, porém, como não há 

controle externo de outro órgão no curso deste procedimento, é possível que seja 

renovado tal prazo quantas vezes se julgar necessário pelo próprio presidente do feito; 

diferentemente do que ocorre no curso do inquérito policial, no qual por haver controle 

externo por parte do Ministério Público, depende da manifestação deste para que haja 

dilação do prazo, haja vista poder ser caso de arquivamento do procedimento por 

exemplo (SILVA, 2018, p. 97). 

Uma segunda diferença que pode ser abordada em relação ao inquérito policial, 

trata sobre uma de suas principais características. Enquanto no procedimento 

presidido pela autoridade policial o sigilo é a regra, ocorre de maneira inversa no 

procedimento interno do parquet, o que pode não ter sido a melhor disposição 

normativa, afinal, o sigilo é preceito muitas vezes fundamental no curso de 

investigações em qualquer âmbito, seria muito inviável imaginar por exemplo que o 

inquérito policial seria capaz de colher provas robustas sobre os delitos caso a regra 

fosse a publicidade (SILVA, 2018, p. 97). 

No que se refere a arquivamento, as semelhanças com o inquérito policial 

voltam à tona, sendo a única diferença no fato de que, por não haver um controle 
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externo dos seus atos por outro órgão, há a possibilidade de seu arquivamento ocorrer 

todo em âmbito interno do Ministério Público (ibidem). 

 

3.1.2 Da possibilidade de remessa do procedimento à autoridade policial 

Uma hipótese discutida no âmbito jurídico, é a possibilidade de o Ministério 

Público realizar a remessa do procedimento investigatório criminal à autoridade 

policial com requisição para que seja instaurado o inquérito policial, ou até mesmo, 

que se ocorra a instauração do inquérito de maneira concomitante com o 

prosseguimento do procedimento presidido pelo parquet. 

Conforme explicado acima, o arquivamento do procedimento se dá de maneira 

interna dentro do próprio Ministério Público (conforme resolução número 13/2006), de 

forma majoritária, não se entende que o artigo 28 do Código de Processo Penal afete 

tal procedimento, afinal, o mesmo não se confunde com inquérito policial nem com 

peças de informação. Destarte, tem-se: 

Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer 
o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o 
juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa 
do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a 
denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou 
insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado 
a atender (RODRIGUES, 2016, online). 

 
No entanto, é bem comum que membro do Ministério Público, tentando se 

esquivar do arquivamento do procedimento em âmbito interno, somado ainda, com o 

fato de tentar ‘se livrar’ da investigação quando entender que essa foi infrutífera, tente 

remeter os autos à autoridade policial requisitando a instauração de inquérito policial, 

constituindo uma espécie de transformação do procedimento. 

Deve-se frisar que a autoridade policial não é hierarquicamente inferior ao 

Ministério Público, portanto, não há que se imaginar a Delegacia servindo como 

suporte para procedimentos malsucedidos. Além do mais, é a noticia criminis que gera 

uma investigação e não o contrário, sobre a possibilidade, portanto, de se remeter os 

autos do procedimento com requisição de instauração do inquérito policial, a doutrina 

é pacífica em entender como impossível (HOFFMAN, 2019, online). 

Além do mais, conforme pode se extrair do artigo 2º da Resolução nº 13/2006 

do Conselho Nacional do Ministério Público: 

Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério Público 
poderá:  
I – promover a ação penal cabível;  
II – instaurar procedimento investigatório criminal;  
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III – encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração 
seja de menor potencial ofensivo;  
IV – promover fundamentadamente o respectivo arquivamento; 
V – requisitar a instauração de inquérito policial. 

 

Portanto só seria cabível fazer a requisição de instauração do inquérito policial, 

antes de ser instaurado o procedimento investigatório criminal, tal observância é feita 

de maneira lógica através de uma simples leitura do referido dispositivo (ZANOTTI & 

SANTOS, 2016, online). 

 

3.1.3 Do acordo de não persecução penal 

Vale destacar o disposto no artigo 18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho 

Nacional do Ministério Público (BRASIL, 2017, online), que institui a novidade do 

acordo de não persecução penal: 

 
Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao 
investigado acordo de não persecução penal quando, cominada pena mínima 
inferior a (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave 
ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e 
circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, 
ajustadas cumulativa ou alternativamente: [..] 

 

Em seguida, encontra-se um rol de possibilidades, acerca de algumas 

hipóteses de medidas a serem tomadas pelo suspeito que possam vir a substituir um 

regime de prisão por exemplo. 

A respeito do tema, alguns doutrinadores entendem que tal dispositivo acaba 

criando um novo processo penal, paralelo, por meio de mera resolução, sem qualquer 

previsão ou permissivo constitucional. 

Tal acordo consistiria numa espécie de solução negocial, onde o Ministério 

Público poderia, inclusive em sede de audiência de custódia, impor condições que 

devem ser rigorosamente cumpridas por aquele que viria a ser acusado, em troca, o 

parquet abriria mão de dar sequência ao processo (caso as condições sejam 

efetivamente cumpridas); entre essas condições se inclui a confissão formal e 

detalhada da prática do crime e a informação de algumas provas de sua realização 

(ZIESEMER e JÚNIOR, 2017, online). 

Quem argumenta contra a essa possibilidade de negociata, frisa, que a criação 

feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público por meio de mero ato 

administrativo, extrapola os limites de sua competência, afinal, a obrigatoriedade da 

ação penal é uma regra do processo penal pátrio. Desta ainda essa corrente que, por 
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mais que o ordenamento jurídico aceito o princípio da oportunidade regrada (o qual 

diz que o Estado não deve se ocupar sempre de lesões insignificantes), é inadmissível 

que a simples previsão ou ponderação desses princípios ocorra por meio de uma 

simples resolução (EROUD, 2018, online). 

Devendo acrescentar que não há a possibilidade da criação de um juízo 

competente, capaz de imputar sanções e penalizações ao indivíduo sem a correta 

aplicação do devido processo legal, o direito de punir compete privativamente ao 

Estado, não podendo o titular da ação penal vir a realizar uma negociação da pena 

(ibidem). 

Em contrapartida há quem defenda a novidade, informando inclusive não se 

tratar de tanta novidade assim, afinal, já existe no Brasil institutos como por exemplo 

a transação penal (para pequenos de pequeno potencial ofensivo) e a colaboração 

premiada que envolve crimes mais graves. 

Essa possibilidade que configuraria uma materialização da justiça penal 

consensual, viria justamente ocupar uma lacuna, a dos crimes de médio potencial 

ofensivo, sendo novidade apenas o fato de ser um ato infralegal. 

Não seria, segundo tais defensores, de modo algum uma espécie de ofensa ao 

princípio da obrigatoriedade da ação penal, afinal, a constituição de 1988 e o próprio 

código de processo penal não o previram expressamente, portanto, seria cabível uma 

disposição normativa que o mitigue, como já acontece por exemplo com as Leis nº 

9.095/95 e nº 12.850/13, sendo ambas perfeitamente compatíveis com todo o 

ordenamento jurídico vigente (MORAIS, 2018, online). 

Uma das vantagens, apresentadas por quem defende a novidade, é a 

inquestionável desburocratização e menor morosidade do processo penal. As 

medidas propostas no dispositivo conferem muito maior efetividade e celeridade na 

satisfação do ofendido e na resposta do aparelho estatal, conforme explica Francisco 

Dirceu Barros (2019, online), o acordo de não persecução penal respeita alguns 

comandos normativos: 

O princípio constitucional da celeridade processual, artigo 5º, inciso 
LXXVIII, in verbis: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação”. 

                             
A Convenção Europeia para salvaguarda dos Direitos do Homem e das  
Liberdades Fundamentais, subscrita em 1950, foi pioneira na preocupação   
com a duração excessiva dos litígios; 
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Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana dos Direitos 
Humanos – 1969), integrado ao ordenamento pátrio desde a edição do 
Decreto n. 678/92, sublinha em seu art. 8°.1 que: “Toda pessoa terá o direito 
de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por 
um juiz ou Tribunal competente…” 

 

De fato, o Supremo Tribunal Federal tem se demonstrado favorável a 

possibilidade do acordo, já tendo emitido opinião inclusive, que as normas abarcadas 

como as que são afetadas pelo acordo, em nada dizem respeito a normas de direito 

processual, afinal, é disciplinado ali questões anteriores a relação processual de fato, 

fora do exercício da jurisdição3. 

 

3.2 Do Termo Circunstanciado 

Faz-se necessária, nesse momento, uma análise sobre o termo 

circunstanciado, a fim de denotar algumas características essenciais. Inicialmente, 

cabe destacar que o mesmo serve, de forma prioritária, como uma espécie de 

substituto do inquérito policial, sendo usado sempre que estiver sendo falado sobre 

infrações de menor potencial ofensivo (pena cominada máxima não superior a dois 

anos e as contravenções penais). Desta forma, sempre que chegar ao conhecimento 

da autoridade policial a ocorrência de um fato criminoso dentro dessas características, 

será feito um termo contendo tudo que possa informar sobre o crime e sua autoria e 

que será imediatamente encaminhado ao Juizado Especial Criminal (NUCCI, 2016, p. 

169). 

O termo circunstanciado é disciplinado, portanto, pela Lei dos Juizados 

especiais, (Lei nº 9.099/1995) e, apesar de também ser lavrado o termo pela 

autoridade policial assim como o inquérito, há algumas importantes diferenças entre 

eles. 

O termo enquanto peça se assemelha a um boletim de ocorrência policial, com 

a diferença de ser mais detalhado sobre todas as informações relevantes e pertinentes 

para a solução do caso (incluindo testemunhas). 

Através dele não é gerado indiciamento, pois se trata de um procedimento 

extremamente simples, portanto, não há uma vasta gama de diligências realizadas. 

Somado a isso existe o fato da não compatibilidade de uma de suas principais 

consequências, com as infrações que são de competência dos Juizados Especiais 

                                            
3 STF – ADI 2970 DF, Relatora: Ministra Ellen Graie. Data de Julgamento: 20/04/2006, Tribunal Pleno, 
Data de Publicação: DJe 12/05/2006. 
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criminais, que é o fato de gerar anotação nos assentamentos pessoais do indiciado 

(AVENA,2017, p. 162). 

Uma importante observação a ser mencionada é que não haverá prisão em 

flagrante no termo circunstanciado nas hipóteses em que o autor do fato venha a 

assumir o compromisso de comparecer em juízo, portanto, não será feita a lavratura 

do auto de prisão em flagrante independentemente do pagamento ou não de fiança; 

outra importante característica é a não ocorrência do exame de corpo de delito nas 

hipóteses em que se precise comprovar a materialidade delitiva, bastando o boletim 

médico ou prova equivalente (CAPEZ, 2016, p.160). 

É importante salientar ainda que, embora a lei do Juizado Especial Criminal 

tenha adotado o termo circunstanciado, ainda será cabível a existência do inquérito 

policial sempre que não for possível a instauração do procedimento. 

Na hipótese da ocorrência de infração penal de menor potencial ofensivo – uma 

lesão corporal culposa, por exemplo – mas que por força das circunstâncias, não seja 

possível a identificação imediata do autor do fato – será perfeitamente cabível ainda 

a instauração do inquérito policial, pois é através deste tipo de procedimento que se é 

possível proceder a uma maior análise investigativa, afinal, são princípios do JECRIM 

a economia processual e a celeridade, exigindo assim que seja identificado o autor da 

infração penal (RANGEL, 2015, p.180). 

Há, normalmente, alguma nebulosidade sobre como deve ocorrer o 

procedimento quando se falar em concurso formal ou continuado, sobre o tema 

explica Alexis Couto de Brito (2015, p. 81): 

Em ocorrendo concurso formal ou crime continuado, a doutrina e a 
jurisprudência divergem. Entendemos que em ambos os casos cada delito 
deverá ser considerado isoladamente para ser entendido como de menor 
potencial ofensivo. 
Assim, se cada um, isoladamente, não possuir uma pena máxima maior do 
que dois anos, ainda que a soma das penas seja superior, poderá ser 
elaborado o termo circunstanciado. Contudo, a posição majoritária (STF e 
STJ) entende que, como nos casos de concurso material as penas deverão 
ser somadas, o autor não poderá ser beneficiado. Preferimos acompanhar 
autores como Tourinho Filho, que entendem que teleologicamente a lei 
procurou adjetivar de menor potencial ofensivo os delitos de reduzida 
lesividade, e não pelo somatório das penas que deverão ser impostas. E 
fundamenta seu posicionamento alegando que nos casos de prescrição, o 
cômputo do prazo será efetuado por cada crime, isoladamente (nossa 
posição). 

 

Também ocorre dúvida quando se tratarem de situações em que se pese causo 

de aumento ou diminuição de pena de natureza subjetiva, ou, nos casos em que a lei 

der a possibilidade de mais de uma alternativa, ficando a critério do magistrado. Isso 
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ocorre, por exemplo, no caso da lesão corporal privilegiada e do furto privilegiado, 

onde são feitas valorações que ultrapassam a simples adequação típica feita pela 

autoridade policial, devendo então a autoridade policial proceder, de modo a se abster 

dessas circunstancias na elaboração do termo (BRITO, 2015, p. 81).  
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CONCLUSÃO 

Ao fim do presente trabalho possível concluir que o tema do inquérito policial 

demanda muita atenção, afinal, toda a sua forma e seus principais aspectos são, por 

diversas vezes, estudados de forma breve durante a graduação, e deixados de lado 

logo após isso, mesmo por aqueles que buscam militar na seara criminal. 

Ademais, é possível observar comumente uma preocupação excessiva do 

processualistas em abordar a fase processual, esquecendo-se do fato do inquérito 

policial ser justamente, na grande maioria dos casos, o grande subsídio que origina 

toda essa ação penal, já que de forma majoritária, as informações ali produzidas já 

apresentam um aspecto capaz de gerar convencimento sobre os elementos do delito, 

sendo necessário apenas sua repetição na fase judicial para, assim, adquirir um 

caráter oficial de prova. 

Conforme ficou nítido durante a presente monografia, as diligências realizadas 

pela autoridade policial têm caráter fundamental na futura produção probatória que 

será feita em caráter judicial, a não observância dos cuidados necessários em sua 

produção, poderá gerar efeitos perigosos em sede de juízo (a coleta de um vestígio 

que será periciado, sem os cuidados necessários, por exemplo). 

Além disso, restou demonstrado as importantes consequências concernentes 

ao dispositivo do indiciamento, em todos os seus aspectos, tal ato deve ser visto 

sempre com o máximo de cautela e apesar das dificuldades encontradas em seu 

estudo, vem acontecendo uma valoração a seu respeito. 

Nesse diapasão, torna-se nítido o entendimento de que todos os principais atos 

e dispositivos concernentes ao sistema de investigação, incluindo-se o inquérito 

policial e o procedimento investigatório criminal, caminham, e devem, para um 

crescimento gradual de sua importância aos olhos dos operadores do direito. 
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