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RESUMO 
 

 
 
 

 

O presente estudo busca abordar as alterações procedimentais no que 

tange ao arquivamento do Inquérito Policial promovido pela nova redação dada 

ao art. 28 CPP pela Lei 13.964/19, o popularmente conhecido “Pacote Anti 

Crime" e como futuramente se relacionará tal alteração com o Juiz de 

Garantias, inserido também pela lei 13.964/19. Mais precisamente, busca-se 

atingir o impacto causado pela mudança que não informa o momento de 

comunicação do Juiz de Garantias quando ocorre o arquivamento do Inquérito 

Policial, podendo vir a gerar prejuízo para o Investigado que se encontra preso 

preventivamente, pois sua liberdade poderia se prolongar no tempo 

desnecessariamente. 

 
Palavras-chave: Inquérito Policial. Arquivamento. Juiz de garantias. Lei 13.964/19. Prisão 

Cautelar. 



 

This study seeks to address the procedural changes regarding the filing of the Police 

Inquiry promoted by the new wording given to art. 28 CPP by Law 13.964/19, the popularly 

known "Pacote Anticrime" and how this change will be related in the future with the Judge 

of Guarantees, also inserted by Law 13.964/19. More precisely, it seeks to achieve the 

impact caused by the change that it does not inform the moment of communication of the 

Guarantees Judge when the Police Investigation is filed, which may cause damage to the 

Investigated who is in preventive detention, as his freedom could be unnecessarily 

prolonged. 

ABSTRACT 
 

 

 
 
 

keyword: Police Inquiry. Archiving. Judge of Guarantees. Law 13.964/19. Preventive detention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Neste artigo tentamos desde o início dedicar a explicação de fundamentos 

básicos atinentes ao Inquérito Policial, ultrapassando suas características, 

sujeitos, sendo estes a autoridade policial, o ministério público e a atuação do 

Poder Judiciário, inclusive sobre as inovações no que tange ao Juiz de 

Garantias. 

Buscamos atender também a dinâmica de arquivamento do inquérito policial, 

suas causas e também as alterações legislativas advindas da Lei 13.964/19 

que encontram-se suspensas por liminar sine die do Min. Fux até julgamento 

definitivo pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, encontramos nosso intuito final que foi discutir a prisão cautelar, em 

especial a prisão preventiva, do investigado que teve sua liberdade privada 

fundamentada por inquérito que depois fora arquivado por representação da 

autoridade policial e ordenado pelo Ministério Público, sendo irrefutável a 

necessidade de o quanto antes a prisão ser revogada. 

Assim, discutimos por fim sobre o art. 28 CPP em sua nova redação, caso 

venha entrar em vigor, não consta do momento adequado de comunicação do 

Juiz de Garantias sobre o arquivamento do Inquérito Policial, se ocorre 

imediatamente depois do Ministério Público ordena-lo ou se somente irá se 

proceder após o fim do prazo de 30 (trinta) dias para a vitima ou seu 

representante legal opinarem sobre o arquivamento e a instância de revisão 

ministerial discutir o caso. O que acaba por dilatar por até meses a prisão de 

um indivíduo cuja a acusação mesma opinou que não existia materialidade da 

investigação. 
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Este trabalho, então, fora uma forma de discutir a não proteção da dignidade 

da pessoa humana e da liberdade de locomoção do indivíduo, não cabendo se 

justificar que possa ser implícita a comunicação, pois a margem para 

interpretações diversas aqui pode implicar na violação de direitos fundamentais 

constitucionalmente protegidos. 

 
 
 

2. INQUÉRITO POLICIAL 

 
Como forma de contextualizar o presente trabalho, é importante fazermos a 
análise de aspectos necessários no que tange ao Inquérito Policial, suas 
características e sua existência para termos um entendimento mais 
uniforme e aprofundado. 

 
2.1 A origem brasileira do inquérito policial 

 
 

O Regulamento n º 120 de 1842 já trazia em si as divisões das atribuições da 

Polícia Administrativa e Polícia Judiciária, esta era incorporada pelas 

autoridades policiais e o Delegado de Polícia. Tal regulamento se encarregava 

de delimitar algumas esferas do trabalho investigativo policial, inclusive o 

atribuindo o poder de julgar delitos de menor potencial ofensivo, como 

podemos observar, por exemplo, deste artigo: 

 
“Art. 2º São da competencia da Policia Administrativa geral, além das 

que se achão encarregadas ás Camaras Municipaes pelo Tit. 3º da 

Lei do 1º de Outubro de 1828: 

 
2º A attribuição de julgar as contravenções ás Posturas das Camaras 

Municipaes.” 

No entanto, somente com o advento do Decreto 4.824, de 22 de novembro de 

1871, que regulou a execução da Lei nº 2033 de 24 de Setembro de 1871, que 

houve a primeira aparição do Inquérito Policial propriamente dito em nosso 

ordenamento jurídico. Nestes termos, extrai-se do art. 42: 

 

 
“Art. 42. O inquerito policial consiste em todas as diligencias 

necessarias para o descobrimento dos factos criminosos, de suas 

circumstancias e dos seus autores e complices; e deve ser reduzido a 

instrumento escripto, observando-se nelle o seguinte” (grifos nossos) 
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2.2 Conceito 

 
 

O Inquérito Policial encontra seu conceito enquanto Procedimento investigativo 

administrativo preparatório e inquisitorial onde a autoridade competente para 

sua presidência trata-se da autoridade policial, na figura do Delegado de 

Polícia, que através de suas atribuições demanda por diligências a fim de 

buscar meios de prova e elementos de informação. (LIMA, 2021, p. 153) 

Para CAPEZ (2012), o Inquérito Policial trata-se de: 

 
“(...) conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária para a 

apuração de uma infração penal e de sua autoria, a fim de que o 

titular da ação penal possa ingressar em juízo (CPP, art. 4º). Trata-se 

de procedimento persecutório de caráter administrativo instaurado 

pela autoridade policial.” (CAPEZ, 2012, p. 111) 

Observada a consistente e possível existência de um delito, surge a obrigação 

do Estado em buscar por elementos de informação necessários para a 

verificação dos indícios de autoria e materialidade que demonstrem um lastro 

probatório mínimo para que seja apresentado ao destinatário, o Ministério 

Público cabendo deflagrar ou não a persecução penal. 

É através do Direito Penal que se colocam os limites e se tipificam as condutas 

para serem enquadradas como crime, assim como são estabelecidos as 

sanções para cada situação a ser aplicada no caso concreto. Nesta demão, 

temos NUCCI (2016) conceituando Inquérito Policial: 

“(...) Trata-se de um procedimento preparatório da ação penal, de 

caráter administrativo, conduzido pela polícia judiciária e voltado à 

colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração 

penal e sua autoria. Seu objetivo precípuo é a formação da convicção 

do representante do Ministério Público, mas também a colheita de 

provas urgentes, que podem desaparecer, após o cometimento do 

crime, bem como a composição das indispensáveis provas pré- 

constituídas que servem de base à vítima, em determinados casos, 

para a propositura da ação privada.” (NUCCI, 2016, p. 55) 

Assim, o Inquérito Policial trata-se do procedimento para obter este conjunto de 

diligências que são realizadas para averiguar a existência de elementos de 
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informação que corroboram com os fatos trazidos a ciência da polícia judiciária 

para ao fim entender se de fato ocorreu o crime, quem o realizou ou até mesmo 

que tal delito se quer fora realizado ou se existe nele alguma causa especial. 

(LIMA, 2021, p. 154) 

 

2.3 Considerações sobre a natureza jurídica do inquérito polcial 

 
 

Por este momento, trataremos da Natureza Jurídica do inquérito Policial como 

procedimento administrativo preparatório e inquisitorial. Nesses termos, vemos 

a seguir precisamente. 

 
2.3.1 Procedimento administrativo 

 
A natureza jurídica no que tange a classificação como Procedimento encontra 

fundamento tendo em vista que não existem nele grandes limitações e 

maneiras de agir quanto no Processo, aqui temos somente o dever de 

existência de uma Instauração, Desenvolvimento e Conclusão, através do 

Relatório do Inquérito Policial. 

No Processo Legal, por sua vez regido pelo Princípio do Devido Processo, não 

temos tanta flexibilização, ele se baseia em regras estritamente previstas na lei 

como forma de garantir segurança às partes envolvidas. É carregado de 

formalidade. 

Por esta maneira, o Inquérito Policial deve ser entendido como Procedimento. 

(LIMA, 2021) 

No que tange ainda a diferença quanto ao processo, não o temos porque, no 

momento de seu trâmite, o Inquérito Policial demanda a busca por elementos 

de informação e provas sem a pretensão acusatória e a imposição direta de 

uma sanção. Há, ou ao menos se espera, uma busca por entender melhor os 

fatos e suas circunstâncias do caso concreto antes mesmo de iniciado o 

processo, sem se falar em partes stricto sensu. (LIMA, 2021, p. 153) 

Sobre ser Procedimento Administrativo, devemos ressaltar que a autoridade 

comandante do Inquérito Policial se trata da autoridade policial, e não de um 

juiz pois este só atua no Inquérito somente em sua função jurisdicional (não 
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judiciária) em casos de medidas cautelares. Nesses termos, expressa LOPES 

JUNIOR (2020): 

“A atividade carece do mando de uma autoridade com potestade 

jurisdicional e por isso não pode ser considerada como atividade 

judicial e tampouco processual, até porque não possui a estrutura 

dialética do processo.” (LOPES JUNIOR, 2020, p. 182) 

Na mesma demão, resume LIMA (2016, p. 103) que “A natureza do inquérito 

policial no Brasil é de procedimento administrativo pré-processual, já que é a 

polícia judiciária que o realiza, e a polícia é órgão da administração.” 

 

2.3.2 Prepatarório 

 

O Inquérito Policial pode ser dito preparatório por encontrar-se em momento 

anterior ao início do Processo e sua existência se justifica no fato de que 

devem haver fortes indícios de autoria e materialidade (fumus commissi delicti) 

para que seja justificável a abertura de Ação Penal. (LIMA, 2021, p. 154) 

Assim, não se tratando do processo propriamente dito, devemos observar que 

a atuação do Juiz nesta fase não deve tratar-se da regra, participando somente 

em situações excepcionais tal como na decisão sobre uma prisão cautelar 

durante o inquérito tendo em vista que por restringirem a liberdade de 

locomoção de um indivíduo e devendo respeito a legalidade, cabem a atuação 

do magistrado. Sobre essa ponto, ressaltou LIMA (2016): 

“Voltando à fase inquisitiva preparatório da ação penal, nessa não 

pode haver ingerência judicial, a não ser em razão de medidas 

cautelares e controle de legalidade, sendo que o destinatário das 

investigações criminais em caso de ação penal pública, conforme a 

norma constitucional insculpida no art. 129, I, da Lei Maior, é sempre 

o Ministério Público.” (LIMA, 2016, p. 102) 

Tal procedimento deve ser analisado diante de duas importantes óticas trazidas 

por NICOLLIT (2020, p. 249 - 250): O inquérito Policial tem em si uma natureza 

Garantista onde busca evitar que o investigado seja objeto de injusta acusação 

perante o sistema penal que se sabe que detém de grande carga 

estigmatizadora tendo em vista que aqueles que são objetos de investigações 

criminais passam a ser observados com preconceito e são associados a 
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imagens de violência, o que causa significativos danos ao convívio em social. 

 
LOPES JUNIOR (2020) traz, por sua vez, essa visão como “Filtro Processual” 

onde o processo penal por si só já se colocaria como pena para aquele 

investigado por todo tormento e estigmatização social que acarreta durante 

toda sua tramitação e até mesmo depois, como uma forma de “etiquetamento” 

social, assim, a investigação preliminar seria uma forma de diminuir este 

impacto causado pelo Processo. O outro ponto citado por NICOLLIT (2020, 

p.249), trata-se da natureza Utilitarista do Inquérito Policial. É por esse viés que 

se busca a preservação dos meios de prova tendo em vista que essas serão 

pertinentes para a formação da Opinio delicti do Ministério Público enquanto 

titular da Ação Penal em sua decisão sobre oferecer ou não uma denuncia. 

Há também que se pensar da necessidade da fase pré processual de 

investigação quando da força social que persiste na existência de um inquérito 

policial sobre determinado crime. Nesse ponto, temos a função simbólica do 

procedimento preparatório demonstrado por LOPES JUNIOR (2020, p. 182) 

“Função simbólica: a visibilidade da atuação estatal investigatória contribui, no 

plano simbólico, para o restabelecimento da normalidade social abalada pelo 

crime, afastando o sentimento de impunidade.” 

Pelo exposto, observamos que o Inquérito Policial está sempre atrelado a uma 

fase anterior ao processo mas que mesmo assim devem ser respeitados os 

direitos fundamentais e os limites no que tange a dignidade da pessoa humana 

tendo em vista que ele por si só já acarreta interferências na vida pessoal do 

investigado, mesmo que ao fim não seja ele responsabilizado pelo crime em 

sede de Processo Penal. 

 
 

2.3.3 Inquisitorial 

 

Entendemos que o Inquérito Policial tem caráter inquisitorial tendo em vista que 

por se tratar de procedimento, e não de processo, não há a necessidade da 

observância da ampla defesa e do contraditório a risca para que haja validade. 

Inquérito Policial, tem em si tal natureza por ser ele um procedimento que não 

demanda de provocação de outrem para que seu responsável, o Delegado de 
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Polícia, haja. Sob a autoridade policial existe uma liberalidade nas decisões 

dentro do inquérito mesmo sem que a parte investigada tenha ciência. Se 

justifica tal discricionariedade pelo papel que desempenha o Inquérito Policial, 

por ser através dele que buscam recolher provas e elementos para encontrar 

os responsáveis pelo crime praticado. Dessa conclusão, observam-se as lições 

de CAPEZ (2012) : 

“Caracteriza-se como inquisitivo o procedimento em que as atividades 

persecutórias concentram-se nas mãos de uma única autoridade, a 

qual, por isso, prescinde, para a sua atuação, da provocação de 

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

empreendendo, com discricionariedade, as atividades necessárias ao 

esclarecimento do crime e da sua autoria. É característica oriunda 

dos princípios da obrigatoriedade e da oficialidade da ação penal. É 

secreto e escrito, e não se aplicam os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, pois, se não há acusação, não se fala em defesa.” 

(CAPEZ, 2012, p. 119) 

Por esse motivo, não se aplica ao Inquérito Policial a Teoria dos Frutos da 

Arvore Envenenada desenvolvido por pelo direito norte-americano que nos 

remete à ideia de que se determinada prova fora obtida por meios ilícitos e fora 

e introduzida no processo, este restará contaminado e assim, tanto a prova 

originariamente ilícita quanto tudo que dela se construa deverá ser retirado do 

processo. 

“A teoria dos fruits of the poisonous tree, ou teoria dos frutos da 

árvore envenenada, cuja origem é atribuída à jurisprudência norte- 

americana, nada mais é que simples consequência lógica da 

aplicação do princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas.” 

(PACELLI, 2018, p. 296) 

Isso ocorre pelo Inquérito Policial não demandar sua validade do respeito à 

ampla defesa e ao contraditório pois dele resta a discricionariedade e liberdade 

na investigação, sendo uma peça de mera informação que não pode ser 

utilizada enquanto valor probatório tal qual o processo. 

“Não sendo o inquérito policial ato de manifestação do Poder 

Jurisdicional, mas mero procedimento informativo destinado à 

formação da opinio delicti do titular da ação penal, os vícios por acaso 

existentes nessa fase não acarretam nulidades processuais, isto é, 

não atingem a fase seguinte da persecução penal: a da ação penal. A 
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irregularidade poderá, entretanto, gerar a invalidade e a ineficácia do 
 

ato inquinado, v. g., do auto de prisão em flagrante como peça 

coercitiva; do reconhecimento pessoal, da busca e apreensão etc.” 

(CAPEZ, 2012, p. 121) 

Decisão do STF, pela relatoria da Min Rosa Weber,que corrobora a não 

contaminação da ação penal por vícios oriundos do Inquérito Policial, mais uma 

vez reforçando a firmada tese da não existência de ampla defesa e 

contraditório em sede de procedimento administrativo pré processual: 

 
 

“Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que 

eventual irregularidade quando os elementos de investigação são 

produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. 

Precedentes.”(STF, RHC 198182 AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Data 

do Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Publicação: 14/06/2021) 

 

 
Assim, é importante entender que a não obrigatoriedade desses princípios do 

processo, não significa que não tenham que ser respeitadas as garantias e os 

direitos fundamentais do indivíduo ali investigado. (NICOLLIT, 2020, p. 250- 

251) Nesse ponto, temos como exemplo o art. 6, V do Código de Processo 

Penal que nos remete a necessidade de interrogatório como forma de o 

investigado contribuir para sua autodefesa. 

“Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 

autoridade policial deverá: 

V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do 

disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, devendo o 

respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham 

ouvido a leitura;” 

 

 
Observa-se que quando o artigo remete a necessidade de ouvir o indiciado, 

demonstra-se que é importante o contato para que de certa forma ele possa 
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contar suas versões do fato para auxiliar a investigação em benefício próprio. 

Mas não há de confundir-se com a ampla defesa e o contraditório necessários 

em fase de Processo. 

 
 

3 SUJEITOS DO INQUÉRITO POLICIAL 

 
 

Antes de falarmos sobre os sujeitos do Inquérito Policial, cabe fazermos uma 

distinção que para muitos é óbvia, mas pode passar despercebida e despertar 

dúvidas. 

O sistema acusatório trata-se, pela ampla doutrina, de quando as funções 

atinentes à acusação e o julgamento encontram-se nas mãos de órgãos 

distintos, devendo haver uma igualdade na busca pela defesa. Assim, cabe 

ressaltar que o processo propriamente dito só se iniciaria com o devido 

oferecimento da acusação, tudo que aconteceria antes seria matéria pré- 

processual. Em nosso caso, a ampla doutrina entende que o inquérito se 

enquadra nessa fase. 

O sistema Inquisitorial, por sua vez, não contava com essa diferenciação entre 

os responsáveis pelas funções de acusação e julgamento, assim, o mesmo juiz 

que atua na fase investigatória também atua no julgamento daquele processo 

e, por isso, acaba por entender-se que o processo já teria início desde a notitia 

criminis. (PACELLI, 2018, p. 25) 

Há ainda na doutrina sobre o Sistema Processual Misto, nascido no Código de 

Napoleão em 1808. Neste sistema temos a divisão em fase pré processual com 

caráter inquisitório, e a fase processual, que por sua vez contaria com o caráter 

acusatório e a proteção da ampla defesa e o contraditório propriamente ditos. 

LOPES JUNIOR (2020, p. 61-63) traz tal conceito que é sedimentado na 

doutrina mas discorda pois acredita que todos os modelos de fato sejam 

mistos, o modelo “puro” nada mais seria que uma referência histórica utilizada 

para melhor entender a dinâmica e que dividi-los seria uma “concepção 

reducionista”, características que não se fazem necessárias aprofundá-las por 

ora, somente para entendermos que há um sistema chamado “Misto”. 
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Nesses termos, devemos observar que hoje há quem veja o sistema 

processual penal brasileiro como Acusatório ou Misto. Essas características 

estão atinentes ao Processo Penal, ou seja, como já vimos anteriormente o 

Inquérito Policial é Procedimento anterior ao início do Processo, pois muitas 

das vezes é ele quem vai embasar a opinio delicti do Ministério Público para 

propor ou não a ação penal. 

Assim, dizer que o Sistema processual Penal Brasileiro é acusatório ou misto 

em nada atinge nosso entendimento de que o Inquérito Policial é Inquisitorial, 

pois este ponto está relacionado a não necessidade de observância de 

contraditório e ampla defesa em sede de Inquérito Policial, o que é diferente 

quando ao Processo Penal que é visto como Acusatório pois ele existem 

órgãos distintos atuando, o Poder Judiciário e o Ministério Público, e o Inquérito 

se quer encontra-se nessa fase. 

Importante ressaltar isto tendo em vista que com as alterações feitas a partir da 

nova redação dada ao art. 7º da Lei 8.906/94, conhecida como Estatuto da 

OAB, com a aprovação da Lei 13.245/16, onde descreve: 

“Art. 7º São direitos do advogado: 

 
XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir 

investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de 

investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda 

que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar 

apontamentos, em meio físico ou digital; (Redação dada pela Lei nº 

13.245, de 2016) 

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: 

(Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)” 

 

Por advento desta nova redação, há quem defenda que a presença do 

advogado durante esses procedimentos investigatórios faria com que fossem 

assegurados a Ampla Defesa e o Contraditório, no entanto, demonstra-se fraco 

sustentar tal tese tendo em vista que como podemos extrair do caput é 

DIREITO do advogado. 
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Assim, por mais que o advogado tenha este direito, isso não torna uma 

obrigação e por este motivo entendemos que tal modificação não tem o condão 

de mudar a natureza inquisitorial do inquérito Policial, seguindo os lecionados 

por NICOLLIT (2020, p. 251-253) e LIMA (2021, p. 167-168) 

Há quem sustenta, ainda, que o Inquérito Policial tem ampla defesa e 

contraditório diferido, como já citamos anteriormente, não temos uma ampla 

defesa e um contraditório propriamente dito mas temos a proteção dos direitos 

fundamentais do investigado enquanto pessoa por respeito ao princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. (LIMA, 2021, p. 165-168) 

 
 

3.1 Autoridade Policial 

 
 

A primeira fase da investigação preliminar a título de Inquérito Policial tem 

como autoridade responsável exclusivamente o Delegado de Polícia, que 

enquadra o quadro da Polícia Judiciária. 

“A responsabilidade pelo inquérito policial cabe a uma autoridade 

policial, que recebe essa delegação do chefe de polícia. Para 

possuírem a prerrogativa de “delegados” do chefe de polícia, e, 

portanto, de autoridade policial que têm o dever de “relatar” o 

inquérito policial e “indiciar” suspeitos da autoria de um crime, 

precisam fazer um concurso público que exige o diploma de bacharel 

em direito e o reconhecimento profissional da Ordem dos Advogados 

do Brasil” (MISSE, 2010, p. 2) 

Nesse contexto de atribuição do Delegado de Polícia, encontramos a Lei 

12.830/13, art. 1, § 2: 

 
“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo 

delegado de polícia. 

 
§ 2º Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a 

requisição de perícia, informações, documentos e dados que 

interessem à apuração dos fatos.” (grifos nossos) 

 
Assim, quando a autoridade policial, sendo o Delegado de Polícia Civil no 

âmbito Estadual ou o Delegado de Polícia Federal, tem ciência de que 

possivelmente ocorrera fato criminoso que seja atribuído ação penal pública, 
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deve de ofício instaurar o inquérito policial. A ciência do fato pode ter se dado 

pela própria autoridade que se deparou com o indício, sendo esta a maneira 

Espontânea, mediante requisição do Ministério Público ou de autoridade 

judiciária, ou pode também ser feito por qualquer outra pessoa através da 

notitia criminis, conforme podemos extrair do art. 5º, I, II e § 3º, CPP. (PACELLI, 

2018) 

“Art. 5o Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 

I - de ofício; 

II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério 

Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade 

para representá-lo. 

§ 3o Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência 

de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou 

por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a 

procedência das informações, mandará instaurar inquérito.” 

É através da investigação que se inicia a persecução penal, pois são através 

das diligências realizadas pela polícia judiciária que serão obtidas as provas e 

elementos de informação que serão remetidos ao Ministério Público para 

fundamentar a justa causa o início da Ação Penal Pública. Nesse viés, art. 4 

CPP: 

CPP, Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades 

policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim 

a apuração das infrações penais e da sua autoria. (Redação dada 

pela Lei nº 9.043, de 9.5.1995) 

Na mesma abordagem, o art. 2 caput e § 1º da Lei 12.830/2013: 

 
“Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 

penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, 

essenciais e exclusivas de Estado. 

 
§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe 

a condução da investigação criminal por meio de inquérito 

policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como 

objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria 

das infrações penais.” 

 
3.1.1 A expressão “Polícia Judiciária” e a atribuição do Delegado de 

Polícia 
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Enquanto Polícia Judiciária, cabe uma observação: tal termo não deve ser 

entendido como polícia integrante do quadro do Poder Judiciário, pelo 

contrário, a Polícia Judiciária trata-se de um auxiliar do Poder Judiciário tendo 

em vista que não cabe ao juiz investigar nem se quer utilizar-se, em regra, dos 

materiais colhidos pela polícia para desempenhar suas funções. (PACELLI, 

2018) 

Sobre a Polícia Judiciária, trazemos os ditos por LOPES JUNIOR (2020) 

 
“A polícia brasileira desempenha dois papéis (nem sempre) distintos: 

a polícia judiciária e a polícia preventiva. A polícia judiciária está 

encarregada da investigação preliminar, sendo desempenhada nos 

estados pela Polícia Civil e, no âmbito federal, pela Polícia Federal. 

Em regra, nenhum problema existe no fato de a polícia civil estadual 

investigar um delito de competência da Justiça Federal (como o 

tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e demais delitos previstos 

no art. 109 da Constituição); ou de a polícia federal realizar um 

inquérito para apuração de um delito de competência da Justiça 

Estadual. Contudo, em geral, a atuação de cada polícia tende a 

limitar-se ao âmbito de atuação da respectiva Justiça (Federal ou 

Estadual). Já o policiamento preventivo ou ostensivo é levado a cabo 

pelas Polícias Militares dos estados, que não possuem atribuição 

(como regra) para realizar a investigação preliminar. Em se tratando 

de inquérito policial, está ele a cargo da polícia judiciária (não 

cabendo à polícia militar realizá-lo, salvo nos crimes militares 

definidos no Código Penal Militar).” (LOPES JUNIOR, 2020, p. 184) 

Ademais, devemos entender também que em que pese a nomenclatura trate 

como “Polícia”, não compete somente à autoridade policial a investigação de 

matéria delitiva, podendo ser ampliado para outras autoridades, como as 

administrativas quando a investigação incorrer no seu âmbito. (PACELLI, 

2018). 

A atribuição do Delegado de Polícia para atuar na investigação pode ocorrer 

ratione loci, em razão do local, ou ratione materiae, em razão da matéria. 

Assim, a circunscrição determina a atribuição daquele delegado de polícia 

dentro daquele espaço, assim, caso haja necessidade para prosseguimento 

das investigações de diligências que ocorram na alçada de outra autoridade, 

deverá proceder-se por carta precatória. (BADARÓ, 2015) 

Vale ressaltar, que a depender da natureza do delito, temos dirigindo o 



23 
 

 

Inquérito Policial o Delegado de Polícia Civil (art. 144, parágrafo 4, CRFB/88) 

ou o Delegado de Polícia Federal (art. 144, parágrafo 1, IV CRFB/88), este em 

principal quando se tratar de crime cuja ofensa seja à bens, serviços ou 

interesses da União, empresas públicas e entidades autárquicas, como 

também quando os crimes forem de abrangência interestadual ou internacional; 

dentre outras atribuições.. (BADARÓ, 2015) 

 

 
3.2 O Ministério Público 

 

A figura do Ministério Público teve origem na França, no Século XVIII, como 

forma de buscar a não utilização da vingança privada e a busca por conter os 

conflitos sociais tendo em vista que ao retirar do poder judiciário o papel 

acusatório, acaba por garantir maior imparcialidade nas funções exercidas na 

fase investigatória. (LIMA, 2021) 

Assim, é dever do Estado a busca pela segurança de seus indivíduos através 

de seus mecanismos para assim garantir a liberdade e a paz. Nesse contexto, 

que no Brasil é insculpido no art. 129, I, da Constituição Federal que o 

Ministério Público é o destinatário final dos elementos de informação e as 

provas colhidas durante as investigações. 

 
“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da 

lei;” 

 

Nos mesmos termos, temos o art. 1º da Lei Complementar nº 75/93, o Estatuto 

do Ministério Público que dispõe que: 

 
“Art. 1º O Ministério Público da União, organizado por esta lei 

Complementar, é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses 

individuais indisponíveis.” (grifos nossos) 

 
O Ministério Público, então, conta com o dominus litis por deter ele geralmente 

a legitimidade jurídica necessária para propor a Ação Penal. No que tange ao 

Inquérito Policial, é importante observar que tais informações obtidas no 
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decorrer da investigação são destinadas ao Ministério Público para que se sirva 

delas para formação de sua opinio delicti e, assim, entenda por perseguir ou 

não a Ação Penal. (BADARÓ, 2008) 

 

Válido ressaltar que o caráter inquisitorial do Inquérito Policial em nada afeta a 

fundamentação da opinio delicti do Ministério Público por tratar-se ele do 

destinatário da investigação. Sobre a importância do Inquérito Policial para o 

MP, segue o disposto no art. 12 do CPP: 

“CPP, Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou 

queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.” 

 
 

 
3.3 Juiz e o inquérito policial 

 
Iniciamos as ponderações sobre o Juiz no contexto do Inquérito Policial pelas 

lições de TOURINHO FILHO (2003): 

“Não temos a figura do juiz instrutor. A fase processual propriamente 

dita é precedida de uma fase preparatória, em que a Autoridade 

Policial procede a uma investigação não contraditória, colhendo, à 

maneira do juiz instrutor, as primeiras informações a respeito do fato 

infringente da norma e da respectiva autoria. Com base nessa 

investigação preparatória, o acusador, seja o órgão do Ministério 

Público, seja a vítima, instaura o processo por meio da denúncia ou 

queixa.” (TOURINHO FILHO, 2003, p. 92-93) 

Dessa maneira, devemos entender que pela sensibilidade da fase pré 

processual e sua característica inquisitorial, se o Juiz tiver contato tal qual 

realiza na fase instrutória com as provas, restaria contaminado todo o 

processo. 

Isso ocorre tendo em vista que a ampla defesa e o contraditório não são 

preservados no Inquérito como é no momento processual, assim, os elementos 

de informação colhidos nesse momento podem levar ao Juiz em uma 

percepção equivocada e que lhe gere opinião e cargas interiores, o que não 

pode ser aceito em nosso ordenamento jurídico penal. 

Assim, cabe ao juiz na fase pré processual somente garantir que o investigado 

tenha respeitado seus direitos fundamentais como fiscal da legalidade. De 

mesmo entendimento, temos PACELLI (2018): 
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“O juiz, nessa fase, deve permanecer absolutamente alheio à 

qualidade da prova em curso, somente intervindo para tutelar 

violações ou ameaça de lesões a direitos e garantias individuais 

das partes, ou para, mediante provocação, resguardar a 

efetividade da função jurisdicional, quando, então, exercerá atos 

de natureza jurisdicional.” (grifos nossos) ( PACELLI, 2018, p. 62) 

 
 

 
3.4 Princípios norteadores da atividade jurisdicional 

 

A figura do juiz no Processo Penal inicia-se resguardada pelo Princípio do 

Juiz Natural, disposto no art. 5º, XXXVII e LIII, ambos da CFRB/88. Tal 

princípio trata-se de garantias práticas de segurança jurídica por parte do 

investigado ou processado, para que não haja em seu processo arbitrariedades 

e abusos, como podemos entender pela necessidade de um juiz competente 

para condutor de todo procedimento.(BULOS, 2017, p. 702-703) 

Destilando sobre tal princípio, CAPEZ (2012) assegura: 

 
“(...)a garantia do juiz natural foi trazida para o direito brasileiro, desde 

o início, em seu dúplice aspecto: a) proibição de juízo ou tribunal de 

exceção (tribunal ad hoc), isto é, criado ex post facto para o 

julgamento de um determinado caso concreto ou pessoa (CF, art. 5º, 

XXXVII); b) garantia do juiz competente (CF, art. 5º, LIII), segundo a 

qual ninguém será subtraído ao seu juiz constitucionalmente 

competente.“ (CAPEZ, 2012, p. 55) 

 
Assim, tal princípio se assegura na independência e competência estipuladas 

legalmente para garantir o devido processo. Decorre disso a garantia de 

reserva de jurisdição onde há direito assegurado pela Constituição, em seu art. 

5, XXXV, a possibilidade de toda e qualquer pessoa poder buscar no Poder 

Judiciário a resolução do conflito com base na lei, respeitando os direitos 

fundamentais. 

O Princípio da Imparcialidade do Juiz é outro ponto importante para se 

entender a figura do Juiz no Processo Penal. Em que pese tal princípio não 

esteja consolidado em nenhum artigo de nossa Constituição, temos através 

dele a conclusão que o juiz no exercício de sua jurisdição deve atentar aos 
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fatos da maneira mais genérica e abstrata possível, visando assegurar a 

independência e a imparcialidade no processo.  (NICOLLIT, 2020) 

Dessa maneira, cabemos observar os ensinos de BADARÓ (2008): 

 
“A necessidade de um terceiro imparcial é a razão de ser do 

processo, enquanto forma de hetero composição de conflitos. Não há 

como se conceber a existência de um processo com a decisão nas 

mãos de um terceiro interessado em prejudicar ou beneficiar uma das 

partes. É ínsito ao processo um juiz imparcial, sem o que deixará de 

haver processo.” (BADARÓ, 2008, p. 14) 

Ainda sobre a imparcialidade do juiz, extrai-se das lições de CAVALCANTI 

apud LOPES JR (2019): 

“Expressa-se a imparcialidade mediante dois ângulos: o subjetivo e 

objetivo. O primeiro corresponde a um estado pessoal anímico do 

juiz, à ausência de pré-juízos acerca de determinado assunto de que 

é conhecedor e que venha influir em sua convicção no caso concreto. 

O segundo diz com a adoção de garantias necessárias para repelir 

quaisquer dúvidas sobre sua imparcialidade, colocando-o em uma 

situação jurídica objetivamente imparcial. As normas de competência 

definem o aspecto objetivo do aludido princípio. Já sob o prisma 

subjetivo, a legislação infraconstitucional cuida de preservar a 

imparcialidade pelas regras de suspeição e impedimento, como são 

as contidas no Código de Processo Penal (art. 252 e seguintes)” 

(CAVALCANTI apud LOPES JR, 2019, p. 8 ) 

Assim, a figura do Juiz no Processo Penal é como forma de garantir a 

legalidade e os direitos fundamentais, visando um devido processo justo e 

respeitado em que busca a distâncias das vinculações psicológicas do juiz 

perante a causa, com uma postura estática, seguindo então intimamente ligado 

com o Sistema Acusatório, entendido por muitos autores como sistema 

adotado em nosso Processo Penal. (BADARÓ, 2015) 

Importante observamos que as criticas aqui ressaltadas sobre a imparcialidade 

do juiz, não há de significar que todos os juízes hão de colocar todas suas 

devoções dentro do processo ou se quer tenham sempre o condão de buscar a 

condenação de todo e qualquer investigado. Nesse sentido, também pensa o 
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Min. Fux quando da relatoria da Medida Cautelas em sede da ADI’s 6298, 

englobando também as ADI’s 6299, 6300 e 6305. À ver: 

“(a5) É cediço em abalizados estudos comportamentais que, mercê 

de os seres humanos desenvolverem vieses em seus processos 

decisórios, isso por si só não autoriza a aplicação automática dessa 

premissa ao sistema de justiça criminal brasileiro, criando-se uma 

presunção generalizada de que qualquer juiz criminal do país tem 

tendências que favoreçam a acusação, nem permite inferir, a partir 

dessa ideia geral, que a estratégia institucional mais eficiente para 

minimizar eventuais vieses cognitivos de juízes criminais seja repartir 

as funções entre o juiz das garantias e o juiz da instrução;” (STF, ADI 

6305 MC / DF, Julgamento 31/01/2020, Rel. Min Luiz Fux, Publicação: 

03/02/2020, p. 4) 

 
 

 
4 JUIZ (DE GARANTIAS) NA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 

 
No que tange a Investigação Preliminar, muito se era questionado sobre a 

figura do juiz no inquérito Policial, onde ocorrem decisões por parte do juiz em 

procedimento administrativo e inquisitorial que acabam por restar prejudicada o 

posterior processo pois aquele quem decidiu em sede de procedimento que 

não assegura ampla defesa e contraditório de maneira integra, decidirá 

posteriormente sobre a condenação ou não daquele ora investigado. 

(NICOLLIT, 2020) 

Nesses termos, a Lei 13.964/2019, o conhecido “Pacote Anticrime”, trouxe 

mudanças na atuação do Juiz durante o Processo, em especial na investigação 

preliminar, como também mudanças na estrutura judiciária, nascendo a figura 

do Juiz de Garantias constante dos novos arts. 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E e 3-F do 

Código de Processo Penal. 

O Juiz de Garantias está intimamente ligado à questão do Sistema Acusatório 

adotado em nosso Processo Penal. Tal sistema está inserido no contexto de 

que o Juiz, visando garantir sua maior imparcialidade, não atua decidindo sobre 
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toda e qualquer questão da persecução penal, pois dessa maneira 

desvincularia o juiz psicologicamente da causa. 

Em conceito, temos NICOLLIT apud LANFREDI (2020, p. 63) que afirma que 

“(...) Trata-se de um juiz que exerce o controle sobre a investigação, controle 

de legalidade e atuação de resguardo dos direitos fundamentais dos 

investigados, o que é uma exigência a mais na proteção dos direitos 

fundamentais.” 

Assim, da investigação preliminar ao processo propriamente dito temos a figura 

de dois juízes. Em primeiro lugar, temos a atuação do Juiz de Garantias que, 

como o nome diz, visa garantir e fiscalizar os direitos fundamentais durante a 

investigação, observando se em seu transcurso haverá abusos ou fatos que 

comprometam seu andamento justo. Nesses termos, temos (LIMA, 2021): 

“(...) ao nosso juiz das garantias é vedada qualquer iniciativa na fase 

de investigação, estando a sua atuação limitada, portanto, a autorizar 

pedidos de medidas invasivas a direitos e garantias fundamentais que 

estejam subordinados à prévia autorização judicial, apartando-se, 

pois, por completo de um juiz investigador. É ele, portanto, o guardião 

das regras do jogo, e não o senhor da investigação preliminar.” (LIMA, 

2021, p. 107) 

Em outro momento, quando do processo, o juiz da instrução não será o mesmo 

juiz responsável pela etapa preparatória do processo. Assim, garante-se que as 

decisões proferidas dentro do processo não estarão contaminadas por 

decisões anteriores tomadas pelo mesmo juiz, como ocorre. (LOPES JUNIOR, 

2020) 

Assim, em sede Liminar o Min. Dias Toffoli, em 15 de janeiro de 2020, 

inicialmente, proferiu decisão entendendo pela suspensão da eficácia dos art. 

3-B, 3-C, 3-D caput e 3-E, CPP pelo lapso temporal de 180 dias e também a 

suspensão da eficácia do art. 3-D, parágrafo único, CPP. 

No entanto, tais artigos atinentes ao Juiz de Garantias, posteriormente 

anulando tal decisão, o Min. Fux decidiu pela suspensão sine die dos 
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dispositivos supracitados, em sede das ADI’s 6305 e outras,, entendendo que 

estes só devem garantias sua eficácia após o julgamento definitivo pelo pleno 

do Supremo Tribunal Federal que até o momento não ocorrera. 

A justificativa do Min. Fux para tal decisão atinge o entendimento de que o Juiz 

de Garantias seria violador do Pacto Federativo e também da autonomia 

financeira que detém o Poder Judiciário. As alterações feitas pelo Juiz de 

Garantias causariam grande demanda ao sistema judiciário que já encontra-se 

conturbado, além disso, também se justifica que o projeto não trouxe em si o 

impacto financeiro aos cofres públicos pela ausência de dotação orçamentária. 

(NICOLLIT, 2020) 

 
 

“(a1) O juiz das garantias, embora formalmente concebido pela lei 

como norma processual geral, altera materialmente a divisão e a 

organização de serviços judiciários em nível tal que enseja 

completa reorganização da justiça criminal do país, de sorte que 

inafastável considerar que os artigos 3º-A a 3º-F consistem 

preponderantemente em normas de organização judiciária, sobre as 

quais o Poder Judiciário tem iniciativa legislativa própria (Art. 96 da 

Constituição); 

(a2) O juízo das garantias e sua implementação causam impacto 

financeiro relevante ao Poder Judiciário, especialmente com as 

necessárias reestruturações e redistribuições de recursos humanos e 

materiais, bem como com o incremento dos sistemas processuais e 

das soluções de tecnologia da informação correlatas; 

(a3) A ausência de prévia dotação orçamentária para a instituição 

de gastos por parte da União e dos Estados viola diretamente o artigo 

169 da Constituição e prejudica a autonomia financeira do Poder 

Judiciário, assegurada pelo artigo 99 da Constituição;” (STF, ADI 

6305 MC / DF, Julgamento 31/01/2020, Rel. Min Luiz Fux, Publicação: 

03/02/2020, p.3-4 ) (grifos nossos) 

Em que pese tal dispositivos não estejam produzindo seus efeitos por conta da 

Suspensão sine die proferida em decisão pelo Min. Fux, se faz importante 

desde já entendermos essa dinâmica como fora feito acima. 

 
 

5 DESFECHOS DO INQUÉRITO POLICIAL 
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O Inquérito Policial pode deter dois diferentes desfechos, cabendo este 

momento para seu aprofundamento: o Indiciamento do investigado ou pedido 

de Arquivamento, ambos são concretizados através da peça chamada 

Relatório de Inquérito Policial que trata-se de um compilado feito pelo Delegado 

de Polícia que descreve os fatos apurados, as diligências realizadas e também 

opina sobre a autoria e materialidade do crime. 

O indiciamento ocorre com o relatório de inquérito policial (art. 10, parágrafo 1º 

e 2º, CPP) onde a autoridade policial entende que no decorrer da investigação 

foram encontrados indícios suficientes da ocorrência do crime, demonstrando 

fundamentadamente a autoria e materialidade que ensejem a justa causa para 

a propositura da Ação Penal cujo destinatário trata-se do Ministério Público. 

(BADARÓ, 2008) 

Sobre o Indiciamento, traz CAPEZ (2012): 

 
“É a imputação a alguém, no inquérito policial, da prática do ilícito 

penal, sempre que houver razoáveis indícios de sua autoria. (...) É a 

declaração do, até então, mero suspeito como sendo o provável autor 

do fato infringente da norma penal. Deve (ou deveria) resultar da 

concreta convergência de sinais que atribuam a provável autoria do 

crime a determinado ou a determinados suspeitos. Com o 

indiciamento, todas as investigações passam a se concentrar sobre a 

pessoa do indiciado.” (CAPEZ, 2012, p. 134) 

Neste ponto, devemos nos atentar ao Principio da Obrigatoriedade da Ação 

Penal Pública, tendo como conceito que presentes suficientes indícios de 

autoria e materialidade (fumus commissi delicti), o Ministério Público enquanto 

titular da Ação Penal (art. 129, I, CF) é obrigado a propor-la. Sobre este 

Princípio, bem delineou PACELLI (2018): 

“Estar obrigado à promoção da ação penal significa dizer que não se 

reserva ao parquet qualquer juízo de discricionariedade, isto é, não se 

atribui a ele qualquer liberdade de opção acerca da conveniência ou 

da oportunidade da iniciativa penal, quando constatada a presença de 

conduta delituosa, e desde que satisfeitas as condições da ação 

penal. A obrigatoriedade da ação penal, portanto, diz respeito à 

vinculação do órgão do Ministério Público ao seu convencimento 

acerca dos fatos investigados, ou seja, significa apenas ausência de 

discricionariedade quanto à conveniência ou oportunidade da 
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propositura da ação penal” (PACELLI, 2018, p. 117) 

 
Por outro lado, quando realizada todas as diligências pertinentes ao caso e ao 

final a autoridade policial entenda que não cabe o indiciamento do investigado, 

cabe, em sede de Relatório, o pedido de arquivamento do Inquérito, uma vez 

que este não pode ser feito de ofício pela própria autoridade policial (art. 17, 

CPP). 

Das razões a este pedido, citamos LIMA (2021) que elenca o cabimento do 

arquivamento quando: 

“a) Ausência de Pressuposto Processual ou de Condição para o 

exercício da Ação Penal (...) 

b) Falta de Justa causa para o exercício da Ação Penal (...) 

c) Quando o fato investigado evidentemente não constituir crime 

(atipicidade) (...) 

d) Existência manifesta de Causa de Excludente da Ilicitude (...) 

e) Existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, 

salvo a inimputabilidade (...) 

f) Causa extintiva de Punibilidade (...) 

g) Cumprimento de acordo de não persecução penal” (LIMA, 

2021, p. 206) 

Seja qual for o motivo pertinente que levou a autoridade policial a entender pelo 

arquivamento do procedimento, este não depende de sua atuação de ofício e 

demanda a participação de outra esfera. 

Neste sentido, cabe ressaltarmos que houve alteração no art. 28 do Código de 

Processo Penal, artigo este que discorre sobre o procedimento que envolvia o 

arquivamento do inquérito policial e é sobre isto que passo a pontuar. 

 
 

6 PROCEDIMENTO DE ARQUIVAMENTO ANTES DA ALTERAÇÃO DO 

ART. 28, CPP PELA LEI 13.964/19 

O art. 28 CPP detém a seguinte redação: 

 
“Art. 28. 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 
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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.” (grifos nossos) 

 
 

 
A partir desta redação podemos observar que o Ministério Público ao entender 

que o inquérito policial forneceu elementos de informação e provas que não 

demonstrem de maneira sólida a autoria e materialidade do delito ou que por 

algum outro motivo o procedimento deva ser arquivado, a instituição deve 

requerer o arquivamento ao juiz. 

O Juiz, por sua vez, pode decidir então por arquivar o inquérito ou entender 

que as razões dispostas a favor do arquivamento não são suficientes e que tal 

requerimento deve ser reexaminado pelo Procurador Geral de Justiça. Assim, 

será feita remessa ao Procurador Geral e este denunciará, designará outro 

órgão do Ministério Público para fazê-lo ou insistirá no pedido de arquivamento, 

obrigando o juiz a arquivá-lo. 

Tal procedimento de devolução dos autos para a apreciação da controvérsia 

que rodeia o arquivamento tendo em vista a discordância entre o membro do 

MP e o Juiz que segue então para ser solucionado pelo Chefe do Ministério 

Público ou a CCR, dando a decisão final, se baseia no que a doutrina chama 

de Princípio da Devolução. 

É neste contexto que se insere a questão envolvida sobre esta redação do art. 

28, CPP tendo em vista que em se tratando do Ministério Público como titular 

da Ação Penal e devendo este respeitar o Princípio da Obrigatoriedade da 

Ação Penal Pública, a manifestação do Juiz contra o arquivamento do IPL a 

requerimento do Ministério Público atingiria frontalmente a imparcialidade 

enquanto julgador. 

Sobre este ponto, NICOLLIT (2020) sempre defendera a inconstitucionalidade 

do art. 28, CPP e lamenta pela sua permanência em nosso ordenamento 

jurídico. Vê-se: 

“O art. 28 do CPP mostrava-se incompatível com o sistema 

acusatório, ao retirar do juiz a imparcialidade que lhe é necessária e 

transformá-lo em agente da persecução penal, o que nos fez advogar 
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arduamente pela inconstitucionalidade deste dispositivo desde nossas 

primeiras edições.” (NICOLLIT, 2020, p. 68) 

Isso ocorre, pois o juiz deve ao máximo se atentar a sua imparcialidade e 

responsabilidade processual, quando este é envolvido no procedimento de 

arquivamento de maneira ativa podendo concordar ou não com o arquivamento 

temos o que LIMA (2021) chama de Função Anômala de Fiscal do Princípio da 

Obrigatoriedade. 

Assim, ao dar opinião dentro de um procedimento inquisitorial, obviamente 

quando não de tratar de alguma medida cautelar, o juiz estaria se 

contaminando da matéria e consequentemente o processo, pois o mesmo Juiz 

responsável pela rejeição do arquivamento e encaminhamento à reexame da 

cúpula ministerial, seria o responsável para processar e julgar o caso concreto 

ao fim do processo. (LIMA, 2021) 

Pelo exposto, até aqui temos o Arquivamento com natureza jurídica 

administrativa tendo em vista que apesar do Juiz ser responsável pela pela 

realização do arquivamento, como já fora citado, ele não se encontra em sua 

atividade típica de exercício da jurisdição, logo, seria administrativa. (NICOLLIT, 

2020) 

Nesses termos, também temos o Arquivamento enquanto ato Complexo por 

contar com a participação do Ministério Público requerendo o arquivamento e 

também com o Poder Judiciário atuando na homologação do arquivamento do 

procedimento em caso de concordância. 

NICOLLIT (2020), por sua vez, concorda com essa nomenclatura de Ato 

Complexo mas discorda de que a todo momento sempre existirá a participação 

das duas esferas no arquivamento. Como exemplo, trás “(...) quando o juiz 

entende pelo arquivamento em razão de o inquérito ter ultrapassado a duração 

razoável, assim o faz por força de sua função constitucional de tutelar das 

garantias fundamentais, independentemente de manifestação do Parquet” 

(NICOLLIT, 2020, p. 332) 

Válido relembrar que todas as considerações acima são relacionadas à antiga 

redação do art. 28 CPP, antes da alteração pela Lei 13.964/19, mas que 

encontra-se ainda produzindo seus efeitos tendo em vista a decisão liminar em 
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sede das ADI’s 6298, 6299, 6300 e 6305 de suspensão sine die da eficácia 

pelo Min. Fux. da nova redação do art. 28 CPP. 

 
 

7 ALTERAÇÃO ART. 28, CPP PELA LEI 13.964/19 

 
Assim, muito já se discutia sobre a (in)constitucionalidade do art. 28 CPP com 

a redação anteriormente apresentada por entender-se que a imparcialidade do 

juiz é acometida quando age ativamente no arquivamento, opinando sobre 

material de origem inquisitorial por não haver proteção do contraditório e da 

ampla defesa. 

Sustentando pela inconstitucionalidade do art. 28 CPP, temos os ditos por 

NICOLLIT (2020): 

“Lamentavelmente o CPP, que tem nítida inspiração autoritária, 

entregou ao juiz esta função atípica, incompatível com o sistema 

acusatório e com a missão e a credibilidade constitucional do 

Ministério Público. O Juiz que deve ser inerte e imparcial, é 

transformado através do art. 28 do CPP, em agente da persecução 

penal. O Juiz , que só deve agir quando provocado, passa a provocar 

o Ministério Público para agir, o que se revela verdadeiro absurdo 

diante de um sistema acusatório. Por tal razão advogamos a 

inconstitucionalidade do art. 28 do CPP.” (NICOLLIT, 2020, p. 333- 

334) 

No entanto, em 2019 fora criada a Lei 13.964 que dentre outros aspectos 

mudou também a redação do artigo alterando o procedimento de arquivamento 

do Inquérito Policial de maneira profunda. 

Antes de adentrar ao novo procedimento que traz o art. 28 CPP, cabe fazermos 

uma rápida análise sobre a situação legislativa da Lei 13.964/19. 

 
 

7.1 Da situação legislativa da nova redação do art. 28 do CPP 

O pacote anti crime, como é comumente chamada a Lei 13.964/19, fora 

produzida pelo à época Ministro da Justiça Sérgio Moro onde buscava a 

mudança de diversos aspectos e artigos das Leis Penais como o Código Penal 

(DL 2.848/40), o Código de Processo Penal (DL 3.689/41), inclusive a Lei de 

Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) e 
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também do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65). 

Tal lei fora publicada no Diário Oficial da União em 24 de dezembro de 2019, 

sancionada pelo então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e, 

conforme constava de seu art. 20, entraria em vigência 30 dias após sua 

publicação oficial; 

A lei trouxera inúmeras modificações ao ordenamento jurídico penal, e por este 

motivo, ensejou as ADI’s 6298, 6299, 6300 e 6305, que pretendiam discutir a 

(in)constitucionalidade dos dispositivos trazidos pela lei, tendo em vista que 

geravam significativas mudanças no âmbito jurídico-penal. 

No que tange ao nosso ponto de discussão, o Arquivamento do Inquérito e sua 

consequente alteração de procedimento fora um dos objeto da ADI 6.305 (j. 

22/01/2020), ajuizada pela CONAMP – Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público. 

Desta Ação, temos a decisão do Min. Luiz Fux que em sede de medida 

cautelar fora concedida a Suspensão sine die, ou seja, sem data da nova 

redação dada ao art. 28 CPP, assim, permanecendo a antiga redação do artigo, 

fundamentado pelo art. 11, parágrafo 2º, da Lei nº 9.868/99. (LIMA, 2020, p. 

207) 

As justificativas dadas para a Suspensão sine die da nova redação do artigo se 

dão nos termos trazidos pelo Min. Fux tendo em vista que as alterações foram 

impostas pela lei sem prévia dotação orçamentária e estudo dos impactos 

financeiros, como também sem avaliar a necessidade de tempo para 

adaptação que não seria possível pelo tempo esculpido na lei de 30 (trinta) 

dias, que por tratar-se de mudança sistêmica profunda nos órgãos envolvidos, 

restaria impossível sua realidade fática. Observa-se o que se extrai da decisão 

do Min Fux em sede da MC da ADI 6305: 

 
 

 
“(...)Ex positis, na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 

6305, com as vênias de praxe e pelos motivos expostos: 

(...)(b) Concedo a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6305, 

e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, (b1) da 

alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (28, 

caput, Código de Processo Penal);” (STF, ADI 6305 MC / DF, 

Julgamento 31/01/2020, Rel. Min Luiz Fux, Publicação: 03/02/2020, 
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p.43 ) 

 

 
“(c1) Viola as cláusulas que exigem prévia dotação orçamentária para 

a realização de despesas (Artigo 169, Constituição), além da 

autonomia financeira dos Ministérios Públicos (Artigo 127, 

Constituição), a alteração promovida no rito de arquivamento do 

inquérito policial, máxime quando desconsidera os impactos 

sistêmicos e financeiros ao funcionamento dos órgãos do parquet; 

(c2) A previsão de o dispositivo ora impugnado entrar em vigor em 

23.01.2020, sem que os Ministérios Públicos tivessem tido tempo 

hábil para se adaptar estruturalmente à nova competência 

estabelecida, revela a irrazoablidade da regra, (...)” (STF, ADI 6305 

MC / DF, Julgamento 31/01/2020, Rel. Min Luiz Fux, Publicação: 

03/02/2020, p. 6) 

Dessa maneira, como fora citado anteriormente, não temos ainda a aplicação 

da nova redação do art. 28 CPP conferida pela Lei 13.964/19 que ainda há de 

ser julgada novamente perante o Supremo Tribunal Federal que deve decidir 

em definitivo sobre sua constitucionalidade e viabilidade. 

No entanto, nada impede de neste presente trabalho detalharmos e nos 

aprofundarmos sobre os impactos e as modificações trazidas pelo art. 28, CPP. 

 
 

 
8 NOVO PROCEDIMENTO DE ARQUIVAMENTO COM A NOVA REDAÇÃO 

DO ART. 28, CPP. 

“Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de 

quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do 

Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade 

policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial 

para fins de homologação, na forma da lei.” 

 

 
Do caput dá nova redação ao art. 28, CPP, conseguimos entender a profunda 

mudança advinda da Lei 13.964/19. Aqui, temos o imperativo “ordenado” 

referindo-se a atribuição do Ministério Público de agora atuar sozinho sobre a 

decisão de arquivamento do Inquérito Policial. 

Anteriormente, este processo envolvia a participação do Ministério Público e do 

Juiz, este poderia discordar do pedido de arquivamento o que por muitos se 

sustentava a inconstitucionalidade do dispositivo tendo em vista que o juiz ao 
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decidir sobre arquivamento de procedimento que não observava contraditório e 

ampla defesa acabava por contaminar-se das cargas trazidas o que lhe 

influencia de alguma maneira nas decisões posteriores em sede do Processo, 

garantindo maior imparcialidade do julgador. (NICOLLIT, 2020) 

Assim, a nova redação do art. 28, CPP, que encontra-se suspenso sine die pela 

decisão do Ministro Fux, acabou por retirar a figura do juiz no que tange a 

decisão de arquivamento do inquérito policial, restando como responsável o 

titular da Ação penal, aquele ao qual é destinatário das provas e meios de 

informações colhidos, que tem papel de acusação, ao Ministério Público. 

Por este novo procedimento, o Ministério Público entendendo pelo 

arquivamento, encaminharia o pedido à instância de revisão ministerial para 

que fosse homologado, ou seja, ainda assim estaria a decisão do arquivamento 

dentro do órgão acusador titular da Ação Penal, que é o Ministério Público. 

Diferentemente da natureza de ato complexo constante do arquivamento do 

inquérito policial com a redação anterior do art. 28, CPP, por contar o 

procedimento com a participação de mais de um órgão, agora passa a ser 

entendido somente como Ato Composto tendo em vista que há somente a ação 

dentro de um órgão, o ministério público, no entanto este controle é feito em 

instâncias diferentes dentro do mesmo órgão: o promotor do caso concreto e o 

órgão ministerial competente para homologar o arquivamento. (LIMA, 2021, p. 

209) 

Nesses termos, também cabe destacar que o art. 28, CPP também trouxe 

inovações no que tange a participação da vítima, pois não havia anteriormente 

a previsão da vítima ou de seu representante legal para manifestar-se sobre o 

arquivamento do inquérito podendo fazer ser submetido o pedido de 

arquivamento à instância do Ministério Público competente para mostrar seu 

descontentamento. 

“§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o 

arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias 

do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da 

instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a 

respectiva lei orgânica.” 

 
Também é nova a determinação do art. 28, parágrafo 2, CPP sobre a 

possibilidade de revisão do Arquivamento perante a chefia do órgão de 
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representação judicial quando se tratar de crime praticado contra a União. 

 
“§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento 

da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do 

inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem 

couber a sua representação judicial.” 

 
 

 
9 O INVESTIGADO PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO 

POLICIAL E O ARQUIVAMENTO 

Neste presente trabalho, buscamos após toda essa análise que norteia o 

inquérito policial e seu procedimento de arquivamento, tentar observar 

possíveis impactos caso sejam revogadas as suspensões dadas pelo Min. Fux 

no que tange às redações trazidas pelo pacote anticrime sobre o Juiz de 

Garantias e o Arquivamento do Inquérito, fazendo o art. 28, CPP em sua nova 

redação a produzir seus máximos efeitos. 

Em caso de julgamento em Plenário do STF, sendo entendido pela 

constitucionalidade dos art. 3-B e ss. e art. 28 com sua posterior entrada em 

vigor e produção de seus efeitos jurídicos, há de se pensar na imensa 

importância e modificações dentro do nosso ordenamento jurídico penal. 

Por este pensar, trazemos a luz a análise de suposto caso: Um indivíduo que 

fora preso preventivamente durante o Inquérito Policial após pedido de prisão 

feita por Autoridade Policial e tendo o Juiz de Garantias entendido que as 

circunstâncias trazidas eram favoráveis e suficientes para a decretação da 

Prisão Preventiva, conforme art. 312, CPP. 

A Prisão Preventiva trata-se de uma forma de limitar o poder de locomoção e a 

liberdade de ir e vir de determinado indivíduo, direito esse protegido 

constitucionalmente como direito fundamental esculpido no art. 5, LXI, 

CRFB/88: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita 

e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 

transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.” 

Assim, para que possa ser decretada, na fase de inquérito policial ou na fase 

processual, deve respeitar requisitos de validade, nesse sentido o Código de 

Processo Penal trouxe os aspectos necessários em seu art. 312 e ss. 

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 
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criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo 

único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de 

descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de 

outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” 

Em nosso ordenamento jurídico há a possibilidade de prisão cautelar do 

investigado em sede de Inquérito Policial. Por muitas vezes é utilizada a Prisão 

Preventiva durante a investigação preliminar quando decretada pelo juiz 

competente, ou o tribunal se for o caso, devendo ser representada pelo 

Delegado de Polícia ou através de requerimento do Ministério Público, do 

querelante ou do assistente, conforme nos demonstra o art. 311 do CPP: 

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo 

penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento 

do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por 

representação da autoridade policial.” 

Tal dispositivo também fora fruto de alteração pela Lei 13.964/2019, o Pacote 

Anticrime, que acabou por retirar a possibilidade de o juiz decretar a prisão de 

ofício. Esta nova redação encontra-se vigente. 

Quanto à participação do juiz nesse processo, hoje é entendimento sólido que 

o juiz não pode, de ofício, decretar a prisão preventiva tendo em vista que tal 

ativismo judicial acabaria por comprometer a tão importante imparcialidade do 

juiz no processo. 

“A imparcialidade do juiz fica evidentemente comprometida quando 

estamos diante de um juiz-instrutor (poderes investigatórios) ou, pior, 

quando ele assume uma postura inquisitória decretando – de ofício – 

a prisão preventiva.” (LOPES JUNIOR, 2020, p. 984) 

 

Assim, voltemos ao caso e pensemos: caso a mesma autoridade policial que 

representou pela Prisão Preventiva do investigado ao Juiz de Garantias por 

entender que existem evidências suficientes no deslinde do inquérito policial, 

entender posteriormente que tal inquérito deve ser arquivado, há de se convir 

que é mais do que atestado por vezes que a manutenção da Prisão cautelar 

não se justifica. 

Sobre Inquérito, já foram elencados anteriormente que é através deste 

procedimento que são obtidos elementos de informação e provas para início da 

Ação Penal pelo Ministério Público. Se este órgão que é o titular da Ação Penal 



40 
 

 

pautado pelo Principio da Obrigatoriedade da Ação Penal entender que 

também não existem elementos suficientes para a persecutio criminis, também 

nos faz concluir que uma Prisão não pode ser justificada por constantes desta 

Investigação. 

Por isso, toda e qualquer Prisão pautada por investigação arquivada por falta 

de informações sobre autoria e/ou materialidade, devem ser revogadas o 

quanto antes. 

A partir desta afirmação, temos que encarar uma problemática: o novo pacote 

anticrime não traz nas alterações feitas no Código de Processo Penal, o devido 

momento de comunicação do arquivamento do Inquérito ao Juiz de Garantias, 

gerando instabilidade e insegurança jurídica, principalmente para aqueles que 

encontram-se presos preventivamente. É sobre isso que passamos a discorrer. 

 

 
10 COMUNICAÇÃO DO ARQUIVAMENTO AO JUIZ DE GARANTIAS 

 

 
Nesse sentido, buscamos neste trabalho problematizar a não disposição do 

momento de comunicação do Juiz de Garantias sobre o arquivamento do 

Inquérito Policial. Tal discussão demonstra-se importante tendo em vista que 

quando o investigado encontra-se preso em razões de indícios constantes do 

Inquérito Policial e este fora arquivado, não há que se manter a prisão, e mais 

importante, para nosso entender a mesma deve ser revogada o quanto antes. 

O prolongamento da prisão preventiva no tempo sem a existência de justa 

causa é flagrantemente inconstitucional pois fere o princípio da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/88) e a liberdade de locomoção 

(art. 5, LXI, CRFB/88) e por isso não pode ser aceita em nosso ordenamento 

jurídico. 

Logo, se o juiz é competente para revogar a prisão, ele deveria 

automaticamente ser um dos principais envolvidos a ser avisado sobre o 

arquivamento do Inquérito policial que ensejou a prisão de determinado 

indivíduo. 

Mas o art. 28 CPP em sua alteração não traz o momento que deva ser 

comunicado ao Juiz tal acontecimento (o arquivamento do inquérito 

policial). O que temos em sua redação é somente o momento de comunicação 
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da vítima, do investigado e da autoridade policial sobre o arquivamento. Veja- 

se a redação do art. 28 CPP: 

“Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de 

quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do 

Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade 

policial e encaminhará os autos para a instância de revisão 

ministerial para fins de homologação, na forma da lei. 

§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o 

arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias 

do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da 

instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a 

respectiva lei orgânica. 

§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento 

da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do 

inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem 

couber a sua representação judicial.” (grifos nossos) 

Como podemos observar, após essa comunicação das partes envolvidas, os 

autos serão encaminhados para a Instância de Revisão Ministerial para que 

seja homologado o arquivamento. 

No entanto, durante esse trâmite há a possibilidade, por exemplo, de a vítima 

ou seu representante legal discordarem do arquivamento e submeterem à 

revisão de outra Instância Ministerial. Para tal, temos o prazo de 30 (trinta) 

dias contado do recebimento da comunicação do arquivamento. 

Além do prazo de 30 (trinta) dias para a vítima ou o representante legal 

buscarem a instância de Revisão Ministerial para discutirem sobre o 

arquivamento, ainda há o prazo necessário para a Instância fazer sua devida 

análise e decidir finalmente sobre o caso. 

Assim, o que se discute é que a não demonstração do momento correto de 

comunicação do Juiz de Garantias sobre o Arquivamento deixa dúvidas nesse 

sentido: Deve o Juiz de Garantias ser comunicado do arquivamento 

nomomento que ordenou o órgão Ministerial de 1ª instância ou somente após a 

homologação pela instância de revisão ministerial? (LIMA, 2021, p. 210) 

Sustentamos então que deveria ser explícito constante no art. 28, CPP que a 

comunicação sobre o arquivamento deveria se dar automaticamente desde 

quando ordena o Ministério Público em primeira instância. 
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Justificamos tal pauta com base no caso que trouxemos anteriormente, mas 

que citemos de novo: Um suposto indivíduo fora preso preventivamente 

durante inquérito policial por representação da autoridade policial. No entanto, 

esta mesma autoridade policial que representou por sua prisão cautelar, 

entende ao fim da investigação que não existem indícios suficientes de autoria 

e materialidade que possam indiciar o investigado. 

Da mesma maneira, o Ministério Público, titular da Ação Penal e submetido ao 

Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, diante do Relatório de Inquérito 

Policial entende que também não existe o fumus comissi delicti e, por esta 

maneira, com base na nova dinâmica do art. 28 CPP decidiria por ordenar o 

arquivamento do Inquérito Policial. 

Não cabe, então, perpetuar a prisão do investigado no tempo tendo em vista 

que as figuras mais atinentes do inquérito policial, a autoridade policial e o 

Ministério Público, já entenderam que não há justa causa para o indiciamento e 

a Ação Penal. 

Submeter o investigado preso à espera do prazo de 30 (trinta) dias para a 

vítima buscar discutir o arquivamento mais ainda o tempo necessário para a 

Instância de Revisão Ministerial decidir definitivamente sobre o arquivamento, é 

atestar o excesso e a falta de comprometimento com a dignidade do indivíduo 

preso. 

Assim, o inquérito arquivado por falta de indícios de autoria e materialidade 

carecem dos pressupostos da Prisão Preventiva de fumus boni iuris e 

periculum in mora que CAPEZ (2012, p.330) cita dando que “Seus 

pressupostos são: necessidade, urgência e a insuficiência de qualquer outra 

medida coercitiva menos drástica, dentre as previstas no art. 319 do CPP.” 

Sobre a desnecessidade de prolongamento da prisão durante o prazo para 

homologação e discussão do arquivamento, assemelhando-no com uma 

sentença absolutória, temos à importantíssima colaboração trazida por LIMA 

(2021) 

“revela-se ilógico admitir a possibilidade de perpetuação, por 

exemplo, de uma prisão cautelar por um prazo tão extenso quanto o 

de 30 (trinta) dias até que sobrevenha eventual homologação. Por 

isso, à semelhança de uma sentença absolutória, que produz o efeito 

imediato de colocação do acusado em liberdade, ainda que interposto 

eventual recurso de apelação, eis que não dotado de efeito 
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suspensivo (CPP, art. 596, caput), não há por que se aguardar a 

homologação da instância de revisão ministerial para que a 

decisão de arquivamento proferida pelo órgão ministerial de 1º 

grau produza efeitos imediatos, notadamente quanto em curso 

eventual medida cautelar. “ (LIMA, 2021, p. 210) (grifos nossos) 

Assim, entendemos que a não definição pela lei do momento adequado para a 

comunicação do Juiz de Garantias sobre o arquivamento do Inquérito Policial 

fere e viola a dignidade humana do indivíduo preso pois o retira desrespeita à 

integridade física e moral e o seu respeito enquanto ser humano. 

“Quando o Texto Maior proclama a dignidade da pessoa humana, 

está consagrando um imperativo de justiça social, um valor 

constitucional supremo. Por isso,o primado consubstancia o espaço 

de integridade moral do ser humano, independentemente de credo, 

raça, cor, origem ou status social. “ (BULOS, 2017, p. 513) 

Ainda sobre a afronta à dignidade da pessoa humana no excesso injustificado 

da prisão cautelar, temos a posição do Rel. Min. Cezar Peluso: 

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo. 

Caracterização. Instrução processual ainda não encerrada. Ausência 

de defensor público na comarca. Demora não imputável ao réu. 

Dilação não razoável. Constrangimento ilegal caracterizado. HC 

concedido. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF. Precedentes. A 

duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar do réu, 

sem julgamento da causa, ofende o postulado da dignidade da 

pessoa humana e, como tal, consubstancia constrangimento ilegal, 

ainda que se trate da imputação de crime grave.” (STF, HC 100053, 

Rel. Min Cezar Peluso, Julgamento: 17/11/2009, Segunda Turma, 

Publicação: 18/12/2009) 

 
Cabe ressaltar que não só é violada a dignidade da pessoa humana, mas 

também afronta à liberdade de locomoção do indivíduo e sua presunção de 

inocência da maneira mais gravosa possível, através da prisão cautelar. Nesse 

sentido, o Rel. Min. Celso de Mello em sede do HC 100.574 MC/MG: 

“O excesso de prazo, portanto, tratando-se, ou não, de crime 

hediondo, deve ser repelido pelo Poder Judiciário, pois é intolerável 

admitir que persista, no tempo, sem razão legítima, a duração da 

prisão cautelar do réu, em cujo benefício – é sempre importante 

relembrar - milita a presunção constitucional, ainda que “juris tantum”, 

de inocência.” (STF, HC 100574 MC/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 

DJE de 6-9-2009) 
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11. CONCLUSÃO 

 

 
Por todo exposto neste trabalho, entendemos que é de importância à discussão 

quanto ao recente (e ainda não utilizado) procedimento de arquivamento 

promovido pela Lei 13.964/2019 que seja levado em consideração a não 

conclusão explícita sobre o momento adequado da comunicação do Juiz de 

Garantias. 

Em dúvida, é sempre melhor assegurar a liberdade do indivíduo, inclusive 

quando se trata de inquérito que já fora entendido como sem justa causa para 

Ação Penal pelo Ministério Público e pela autoridade policial. Logo, a não 

enunciação do momento correto de comunicação abre margem 

parainterpretações e a não padronização correta pode gerar injustiças à parte 

que encontra-se privada. 

Assim, é de sugestão deste trabalho a reflexão sobre tal necessidade e as 

inseguranças que acabam trazendo, sendo uma forma de olhar à frente. 
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