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RESUMO 

 

A presente monografia trata das características, dos fundamentos e dos conceitos 

gerais sobre o inquérito policial, bem como do seu desenvolvimento no âmbito da 

persecução penal no Brasil, com base nos princípios constitucionais relevantes ao 

tema. Aborda também a medida que objetivam a modernização deste instrumento 

utilizado pelas polícias judiciárias brasileiras. Analisa os modelos utilizados por 

polícias de outros países, de forma que se possa ter uma noção sobre as diferenças, 

qualidades e problemas existentes no sistema brasileiro. Verifica-se ainda, como 

objetivo principal, a finalidade e os índices de eficiência e, se os mesmos estão de 

acordo com os anseios sociais, analisando como se desenvolve a investigação 

criminal no Brasil, pois o país passa por momentos difíceis na segurança pública 

com problemas que são oriundos de vários fatores, tais como: educacional, social e 

policial. Este último fator será estudado nesse trabalho, no qual o inquérito policial é 

o objeto a ser analisado. 

 
Palavras-chave: Inquérito. Persecução. Sistema Persecutório. 
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ABSTRACT 

 

This monograph addresses the characteristics of the grounds and of the general 

concepts about the police investigation, as well as your development within the 

criminal persecution in Brazil, based on the constitutional principles relevant to the 

topic. Also addresses measures which aim to modernize this instrument used by the 

judicial police. Analyzes the models used by police in other countries, so that they 

can have a notion about the differences, strengths and existing problems in the 

system. There is still, as main goal, the purpose and the indexes of efficiency and, if 

they are in accordance with the social anxieties, analyzing how the criminal 

investigation in Brazil because the country is going through tough times in public 

security problems that come from various factors, such as: educational, social and 

police officer. This last factor will be studied in this work, in which the police 

investigation will be the parsed object. 

 

Keywords: Investigation. Prosecution. Persecutory system. 
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INTRODUÇÃO 

 

O inquérito policial foi criado em 1871, como instrumento oficial da 

persecução criminal brasileira. No entanto, com a edição do Código de Processo 

Penal em 1941, tal instrumento passou a ser previsto, no art. 4º do referido código, 

com a seguinte redação: “o inquérito policial terá por fim a apuração das infrações 

penais e sua autoria”.  

Desta forma, o inquérito policial é definido como um procedimento 

administrativo realizado pela polícia judiciária, para apuração de uma infração penal 

e de sua autoria. Mediante isso, o titular da ação penal pode ingressar em juízo, com 

o pedido de aplicação da lei ao caso concreto. Portanto, a doutrina o classifica como 

ato complexo, ou seja, formado por um conjunto de diligências que visam fornecer 

elementos necessários para que o Ministério Público ou o querelante possam propor 

a ação penal. 

A partir dessa definição, serão abordadas, inicialmente, todas as 

características, procedimentos e princípios constitucionais relacionados ao inquérito 

policial, bem como os aspectos positivos e negativos de sua utilização em nosso 

sistema processual. 

Serão analisados estudos tradicionais sobre o tema, desde o conceito, 

finalidade e características, assim como a definição de relatório e arquivamento. Em 

seguida, será discutido se a fase inquisitorial deve realmente ser utilizada como 

prova eficaz, tendo em vista a inexistência nessa fase, do princípio do contraditório, 

que visa assegurar aos acusados a ampla defesa, vedando a decisão judicial sem 

antes ouvi-los, sob pena de nulidade processual.   

Finalmente, serão observadas características da investigação criminal em 

outros países, estabelecendo uma comparação com o modelo brasileiro, a fim de 

demonstrar semelhanças e diferenças que colaboram para a eficiência de um ou 

outro modelo adotado por cada país. 

A metodologia a ser desenvolvida é a de pesquisa exploratória, visando 

proporcionar maior familiaridade com as questões levantadas, através de 

levantamento bibliográfico, dados estatísticos e análise de exemplos que estimulem 

a compreensão. 

O objetivo geral deste trabalho visa examinar a eficiência do inquérito policial 

utilizado no Brasil, demonstrando que esse procedimento administrativo utilizado na 
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investigação preliminar não consegue detectar a autoria dos delitos, pois a primeira 

fase da persecução penal adotada no território nacional é arcaica, burocrática e 

improdutiva, uma vez que ela é utilizada desde o século XIX. 

Com o objetivo específico busca-se demonstrar por meio de pesquisas e 

dados coletados junto às secretárias de segurança pública e sindicatos, que o 

inquérito policial não é uma ferramenta capaz de auxiliar o Ministério Público e o 

Judiciário a responsabilizar os autores de infrações penais. Além disso, que existem 

três sistemas de investigação utilizados no mundo, sendo que, o usado em países 

desenvolvidos é mais eficiente para descobrir e ajudar a penalizar os autores de 

delitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1 INQUÉRITO POLICIAL - ASPECTOS RELEVANTES 

 

1.1. Abordagem histórica do inquérito policial  

 

De acordo com Misse1 nos primórdios do sistema penal brasileiro, “incumbia 

aos juízes de paz lavrar o auto de corpo de delito e formar a culpa dos delinquentes, 

o chamado sumário de culpa, função consignada aos juízes de paz no Código de 

Processo Penal, datado de 1832”.  

O autor explica que, o referido código era considerado liberal para a época 

em que foi promulgado. 

 

[...] o Código de Processo Penal de 1832 incorporava muito mais o 
modelo de justiça penal inglês do que o modelo continental – 
curiosamente, um código extremamente liberal em um país 
escravista. A formação da culpa no código de 1832 incluía não só a 
inquirição de testemunhas, mas também o direito do acusado de 
contestar estas testemunhas durante a própria investigação (2009, 
p.13). 

 

Em 1841, nova lei penal passou a conferir aos chefes de Polícia, bem como a 

seus delegados e subdelegados a preparação do sumário de culpa, juntamente com 

os juízes municipais que assumiram as atribuições dos antigos juízes de paz, assim 

acumulando as funções criminais e funções policiais.  

O doutrinador destaca que já se podia observar alguma forma de separação 

entre essas funções na lei penal de 1841, “que obrigava o delegado a pronunciar o 

suspeito e enviar o processo ao juiz municipal para manutenção ou não de sua 

decisão. Assim, a pronúncia começava a substituir o sumário de culpa”.  

Segundo Misse2 em 1871, por meio da Lei n. 2.033, a formação da culpa 

passou a ser atribuição exclusiva dos juízes de direito e dos juízes municipais, os 

únicos que poderiam se tornar chefes de Polícia, “cabendo aos Delegados e 

subdelegados apenas proceder ao inquérito policial, expressão que aparece pela 

primeira vez em um código dessa relevância”.  

                                                           
1 MISSE, Michel. Reflexões sobre a investigação brasileira através do inquérito policial. 
Cadernos Temáticos da CONSEG. 1ª Conferência nacional de Segurança Pública. Ministério da 
Justiça. Ano I, 2009, n. 06. Brasília - DF, p.13. 
2MISSE, Michel. Loc. Cit., p. 13. 
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Misse3 explica que na Lei de 1871, o inquérito policial era definido da seguinte 

forma: “o inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias para o 

descobrimento dos fatos criminosos, de suas circunstâncias e dos autores e 

cúmplices, e deve ser reduzido a instrumento escrito”.  

O referido autor anota que na mesma época, por meio do art. 10 do 

regulamento 4.824, foram determinadas as atribuições do chefe de delegados e 

subdelegados de polícia, do qual tinha o seguinte entendimento, “primeiro, a 

formação da culpa e pronúncia nos crimes comuns”.  

O doutrinador destaca ainda, que é perceptível a ambivalência na legislação 

sobre a investigação brasileira através do inquérito policial em 1871. 

 

[...] Um referencial legal afirma que a formação de culpa cabe aos 
juízes; o outro afirma uma competência concorrente, ou seja, que 
subsistem as atribuições de formação da culpa de delegados e 
subdelegados. A tradição inquisitorial se mantinha como função 
auxiliar da polícia através do inquérito policial, do que derivou, sem 
aparente contrariedade, o poder do indiciamento dos suspeitos nessa 
etapa preliminar (2009, p.13). 

 

Para Misse4 o Código de Processo Penal de 1941, suprimiu o sumário de 

culpa da pronúncia, o que poderia ser, para muitos estudiosos, inconstitucional, dado 

a Carta de 1937, que vigorava na época, assegurava que, à exceção de flagrante 

delito, a prisão só poderia ser efetuada após pronúncia.  

O autor acima expõe que essa “supressão, só não incorre em 

inconstitucionalidade se admitir que houve deslocamento para o inquérito policial 

das funções do suprimido sumário de culpa”. 

 

[...] A rigor, a instrução criminal preliminar deveria ser judicial, mas se 
o legislador decidiu por suprimir o sumário de culpa, atribuiu um 
caráter extrajudicial ao inquérito policial. Daí não se pode inferir que, 
além da primeira inconstitucionalidade, consistente em ‘ser policial’ o 
que deveria ‘ser judiciário’, ainda ocorra uma segunda, a de o 
indiciado ser repelido de sua própria formação de culpa. Essa é uma 
discussão antiga, que já se faz presente nos primórdios da 
interpretação do Código de Processo Penal de 1941.  O que Canuto 
Mendes de Almeida arguia era a inexistência de contraditório na 
formação de culpa através do Inquérito Policial, além da não 

                                                           
3 MISSE, Michel. Reflexões sobre a investigação brasileira através do inquérito policial. 
Cadernos Temáticos da CONSEG. 1ª Conferência nacional de Segurança Pública. Ministério da 
Justiça. Ano I, 2009, n. 06. Brasília-DF, p.13.  
4MISSE, Michel. Loc. Cit., p.13. 
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separação entre as funções de investigar e de iniciar os 
procedimentos da denúncia. O fato de que a ação penal passava a 
ser atribuição do Ministério Público não modifica substancialmente o 
argumento, pelo simples fato de que o inquérito policial transformava-
se, na prática, numa peça processual, inclusive com a exigência de 
que deveria ser entranhado no processo penal (2009, p.14). 

  

Em conclusão, Misse5 ensina que no ponto de vista jurídico-formal, o sistema 

brasileiro é acusatorial, sem juizado de instrução. Porém, na prática, ele é “misto, 

com parte das atribuições da instrução criminal sendo cumprida pela polícia 

judiciária através do inquérito policial, que teoricamente seria apenas uma peça 

administrativa pré-instrucional”. 

 

1.2. Conceito de inquérito policial  

 

Antes de analisar  a relação do inquérito policial com as normas e princípios 

constitucionais vigentes, se faz necessário que seja adotada uma definição para o 

inquérito policial. Neste sentido, colaciona-se o entendimento do dicionário jurídico 

De Plácido e Silva: 

 

[...] Inquérito. Derivado do verbo latino quaetitare (investigar, 
indagar), quer exprimir o ato e efeito de investigar ou sindicar a 
respeito de certos fatos que se desejam esclarecer.  Tecnicamente, 
entende-se o processo promovido com o objetivo de apurar a 
existência de certos fatos ou de se ter informações exata a respeito 
de fatos. Em matéria de crime, o inquérito, que se diz policial, 
constitui a peça inicial para o procedimento da ação penal. [...] o 
inquérito também se diz administrativo [...] (2001, p. 434). 

 

Ainda sobre o conceito de inquérito policial, Nucci6 afirma que “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”.  

O autor enfatiza, que o objetivo precípuo do inquérito policial é a formação da 

convicção do representante do Ministério Público, além disso serve para a colheita 

de provas urgentes, “que podem desaparecer após o cometimento do crime, bem 

                                                           
5 MISSE, Michel. Reflexões sobre a investigação brasileira através do inquérito policial. 
Cadernos Temáticos da CONSEG. 1ª Conferência nacional de Segurança Pública. Ministério da 
Justiça. Ano I, 2009, n. 06. Brasília-DF, p.14. 
6NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Forense. 2014, p. 52.  
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como a composição das indispensáveis provas pré-constituídas que servem de base 

a vítima, em determinados casos, para a propositura da ação privada”. 

 

1.3. A Lei n. 13.245/2016 que altera o Estatuto da OAB e as regras da investigação 

criminal  

 

De acordo com Cabette7 em 12 de janeiro de 2016, veio a lume a Lei n. 

13.245/2016, que altera dispositivos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil- 

OAB, referentes às prerrogativas dos advogados na fase de investigação criminal. 

Para o autor à primeira alteração de monta se dá no inciso XIV, do art. 7º, do 

Estatuto (Lei 8.906/1994).  

 

[...] Esse inciso trata da prerrogativa do advogado de acesso a autos 
de investigação em prol de seu cliente. Pois bem, na redação 
anterior a referência era feita a autos de investigação em “repartição 
policial” e a “autos de flagrante” e de “inquérito”. Uma interpretação 
restritiva desse inciso levava alguns indivíduos, em nossa visão 
totalmente míopes para uma a sistemática processual penal 
constitucional, a entenderem que esse direito do advogado se 
restringia aos “Inquéritos Policiais” e “Termos Circunstanciados”. 
Dessa forma, por exemplo, havia membros do Ministério Público que, 
arbitrariamente, vedavam acesso aos autos de procedimento 
investigatório criminal aos advogados, sob o pretexto de que a lei 
tinha uma redação restritiva. Nada mais óbvio do que a conclusão de 
que isso não passava da mais rasa e perversa vontade de poder 
arbitrário e de uma cegueira deliberada para o fato de que o texto 
necessariamente deveria sem ampliativamente interpretado, até 
porque se trata de direito e não de restrição. Isso sem falar no direito 
de defesa e de Informação que eram frontalmente violados numa 
situação kafkiana (2016, p. 01).  

 

Esta nova lei permitiu ao advogado ter acesso a investigações de caráter 

penal conduzidas por outras instituições. Na época em que o Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil foi editado, em 1994, as investigações de crimes no Brasil 

eram conduzidas quase que unicamente pelas polícias. 

Freitas8 ensina que ao longo dos anos, esta realidade foi se alterando. Outros 

órgãos começaram a realizar, de forma mais intensa e frequente, investigações de 

                                                           
7CABETTE, Eduardo Luis Santos. Primeiros comentários a Lei n. 13.245/16 que altera o estatuto 
da OAB e regras da investigação criminal. Disponível em: http://eduardocabette.jusbrasil.com.br. 
Acesso em: 15 out. 2016, p. 01. 
8 FREITAS, Danielli Xavier. Conexão por prejudicialidade. Disponível em: 
<www.dizerodireito.com.br>. Acesso em: 16 out. 2016.  

http://eduardocabette.jusbrasil.com.br/
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/296154218/lei-13245-16
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109252/estatuto-da-advocacia-e-da-oab-lei-8906-94
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infrações penais. Nesse sentido, podemos citar o Ministério Público, as Comissões 

Parlamentares de Inquérito, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(COAFI), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entre outros. 

Desse modo, o texto do inciso XIV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil, ao falar apenas em "repartição policial" e em "inquérito", ficou desatualizado. 

Portanto, a alteração, teve como objetivo deixar expresso que os advogados 

possuem direito de examinar os autos dos procedimentos de investigação em 

qualquer instituição e não apenas na polícia. 

 

1.4. Abordagem constitucional inserta no inquérito policial  

 

Destaca-se neste momento, o primeiro questionamento a respeito do tema 

que será desenvolvido ao longo do presente trabalho, que se refere à necessidade 

da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na 

fase do inquérito policial. Para tanto, é preciso definir se há acusação na fase do 

inquérito policial ou se há somente uma atividade de colheita de subsídios 

preparatórios para a propositura de futura ação penal, o que tornaria desnecessária 

a aplicação dos referidos princípios. 

Outro ponto relevante, acerca de princípios constitucionais, refere-se à 

publicidade, tendo em vista que o inquérito policial é sigiloso, ou seja, ao contrário 

dos atos administrativos em geral, isso porque as informações referentes aos atos 

realizados em seu curso não estão acessíveis a todos.  

Desta forma, compreende-se que é extremamente necessária a manutenção 

do sigilo das investigações criminais, em função da preservação da imagem do 

indiciado, conforme o princípio constitucional da presunção de inocência, ou em 

razão de assegurar o sucesso das diligências investigatórias, sendo certo que tal 

medida encontra respaldo no art. 20 do Código de Processo Penal. 

Do qual determina que, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo 

necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, ou seja, o 

sigilo proporcionado ao inquérito policial deve ser apenas o necessário à elucidação 

do fato, para garantir a colheita de elementos probatórios suficientes para o início da 

ação penal, e também objetivando proteger um interesse social. 

Ademais, pretende-se evitar a divulgação indiscriminada do conteúdo de 

investigações policiais, quando a notícia dos fatos apurados puder causar 
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intranquilidade social ou transtornos à ordem pública. Destaca-se, ainda, que o 

legislador cumpre o que determina a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LVII, 

ao estabelecer o princípio da presunção de inocência. 

Observa-se, portanto, que a exposição de indícios apurados durante o 

inquérito policial, apontando determinada pessoa como suposto autor de um crime, 

pode gerar danos irreparáveis. Por essa razão, sempre que concluir pelo 

indiciamento de suposto autor da infração penal, a autoridade policial deve adotar 

medidas para garantir o sigilo dessa informação, preservando a imagem do 

indiciado.  

Infelizmente, não tem sido esta a postura comumente observada no Brasil, 

pois as autoridades públicas não têm demonstrado qualquer comprometimento com 

a preservação do status de inocente do indiciado, já que promovem ampla 

divulgação dos fatos apurados no inquérito policial através da imprensa 

sensacionalista. 

No entanto, o sigilo em questão é limitado na Súmula Vinculante n.14 do 

Superior Tribunal Federal, do qual estabelece o seguinte:  

 

14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso 

amplo aos elementos de prova que, já documentados em 
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de 
polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa 
(2016, p. 2049).  

 

Nesse sentido, colaciona-se o precedente representativo - Habeas Corpus 

(88190) com o entendimento do Relator Ministro Cezar Peluso, in verbis:  

 

[...]. Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob o risco 
do comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se o sigilo é aí 
necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização 
documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado 
nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. 
[...] Os atos de instrução, enquanto documentação dos elementos 
retóricos colhidos na investigação, esses devem estar acessíveis ao 
indiciado e ao defensor, à luz da Constituição da República, que 
garante à classe dos acusados, na qual não deixam de situar-se o 
indiciado e o investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, 
atingindo a defesa, frustra lhe, por conseguinte, o exercício. [...] . Por 
outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos 
investigados [...] não figura título jurídico para limitar a defesa nem a 
publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade 
dos demais acusados, para impedir o acesso aos autos, importa 
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restrição ao direito de cada um do envolvidos, pela razão manifesta 
de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, 
lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, 
mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a 
defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga 
respeito ao seu constituinte. (STF - HC: 88190 RJ, Relator: CEZAR 
PELUSO, Data de Julgamento: 29/08/2006, Segunda Turma, Data de 
Publicação: DJ 06-10-2006, v. 28, n. 336, 2006, p. 444-455). 

 

Por outro lado, existe um afastamento da Súmula Vinculante n.14, no que 

tange as diligências que estão em andamento. Desta forma, destaca-se o 

entendimento do Relator Ministro Barroso, a despeito do assunto: 

 

[...] Segundo se extrai da leitura da Súmula Vinculante 14, o 
Defensor pode ter acesso às diligências já documentadas no 
inquérito policial. No entanto, a diligência à qual o reclamante pleiteia 
acesso ainda está em andamento e, em virtude disto, a súmula 
vinculante não é aplicável ao presente caso. 6. Assim, 
independentemente da existência ou não da contradição suscitada 
pela Defesa, o acesso às diligências que ainda se encontram em 
andamento não é contemplado pelo teor da Súmula Vinculante 14. 
Tal hipótese não é contemplada sequer pelo artigo do Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8906/1994) citado pelo 
agravante. O artigo 7º da Lei n. 8906/1994, alterado pela Lei n. 
13.245/2016, dispõe o seguinte: 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; (...) § 11. No caso previsto 
no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do 
advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em 
andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver 
risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade 
das diligências. (Relator Ministro Barroso, Primeira Turma, 
julgamento em 15.3.2016, DJe de 20.5.2016). 

 

 Fernandes9 destaca que, o caráter sigiloso e inquisitivo do inquérito policial se 

impõe como garantia da eficácia da persecução penal. “Não infringindo, como 

superficialmente poderia se afirmar, a igualdade processual entre acusação e 

defesa”. No mesmo sentido, é difícil estabelecer igualdade absoluta de condições 

jurídicas entre o indivíduo e o Estado no início do procedimento, pela desigualdade 

real que em tal momento existe entre um e outro. Desigualdade essa provocada pelo 

próprio criminoso. 

                                                           
9 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2005, p. 49. 
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Para Tourinho Filho: 

 

[...] Desde que surge em sua mente a ideia do crime, estuda 
cauteloso um conjunto de precauções para subtrair-se à ação da 
justiça e coloca o Poder Público em posição análoga à da vítima, a 
qual sofre o golpe de surpresa, indefesa e desprevenida. Para 
estabelecer a igualdade nas condições de luta, já que se pretende 
que o procedimento criminal deve ser um duelo nobremente 
sustentado pelos contendores, é preciso que o Estado tenha alguma 
vantagem nos primeiros momentos, apenas para recolher os 
vestígios do crime e os indícios de culpabilidade do seu autor (2010, 
p. 75). 

 

O referido autor ainda esclarece que, a busca da verdade no inquérito policial 

“não pode estar obstaculizada, sendo uma rocha a contrapor a investigação, na 

forma vista no processo judicial, do contraditório e da ampla defesa na fase inicial da 

persecutio criminis. O inquisitório deve predominar nesse primeiro momento”. 

Além disso, cumpre ressaltar um argumento incontestável em favor do 

inquérito policial como instrução provisória. Certamente, uma das suas principais 

funções dentro do sistema processual é a garantia contra apressados e errôneos 

juízos, formados quando ainda persiste a trepidação moral causada pelos crimes, ou 

antes que seja possível uma exata visão de conjunto dos fatos, nas suas 

circunstâncias objetivas e subjetivas. 

Para o autor supracitado, a fase de investigação pré-processual tem seu 

caráter de economia processual, evitando a mobilização do judiciário 

desnecessariamente em situações em que, na realidade, após uma melhor 

verificação, apura-se não haver conduta criminosa a ser perseguida, ou mesmo em 

casos nos quais, embora haja fatos típicos, não se conseguem elementos 

suficientes para embasar uma acusação consistente. Além disso, significa poupar o 

indivíduo das agruras de um processo instaurado sem um mínimo de elementos a 

justificarem a persecução penal em juízo. 

Pode-se verificar que vários profissionais da área de investigação e acusação 

acham o indiciamento um retrocesso ao Estado Democrático de Direito e uma 

afronta aos princípios constitucionais. 

Dessa forma, foram destacados os princípios constitucionais relativos ao 

tema, sendo considerados os mais controversos e que obrigatoriamente devem ser 

levados em consideração para o desenvolvimento do presente trabalho.  Nos tópicos 

seguintes, serão analisados os argumentos favoráveis e desfavoráveis ao inquérito 
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policial, as questões referentes à atual eficácia do inquérito policial em nosso 

ordenamento jurídico, bem como possíveis formas de substituí-lo. 

 

1.4.1. Argumento favorável ao contraditório no inquérito policial  

 

Neste contexto, anota-se que existe o entendimento de que não há amparo 

legal para a exclusão da fase de inquérito, quanto à aplicação do princípio do 

contraditório, visto que este consiste em garantia fundamental assegurada pelo art. 

5º, LV, da Constituição Federal de 1988. Ou seja, o termo "acusados" seria aplicado 

em sentido amplo, não excluindo, portanto, os indiciados.  

Não obstante é a posição de Lopes Junior que afirma: 

 

[...] É inegável que o indiciamento representa uma acusação em 
sentido amplo, pois decorre de uma imputação determinada. Por isso 
o legislador empregou acusados em geral, para abranger um leque 
de situações, com um sentido muito mais amplo que a mera 
acusação formal e com o intuito de proteger também ao indiciado 
(2005, p. 225). 

 

Outro dado importante a ser destado é a questão da impossibilidade de 

repetir alguns atos ao longo da investigação criminal, o que prejudicaria a aplicação 

do contraditório no processo instaurado posteriormente, sendo que não haverá um 

pleno direito de defesa se não for possibilitada a intervenção do indiciado neste 

momento. Verifica-se que como consequência, para os defensores dessa tese. 

 

[...] a adoção do princípio do contraditório dá ao inquérito policial 
outra natureza, não de peça meramente informativa, mas, com valor 
de prova na instrução, consequentemente, mais célere a prestação 
jurisdicional (2005, p. 225). 

 

1.4.2. Argumentos desfavoráveis  

 

Por outro lado, grande parte dos doutrinadores entende que, devido à 

natureza jurídica inquisitiva do inquérito policial, o procedimento realizado pela 

polícia judiciária não admite o contraditório, pois existe apenas uma colheita de 

informações e não há partes nem conflitos de interesses. 
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Neste sentido, Nery Junior observa que no art. 5º, LV, da Constituição Federal 

de 1988, não está incluído o inquérito policial, pois ele não pode ser considerado 

procedimento administrativo, mas, sim procedimento inquisitório, meramente 

preparatório para o ajuizamento da ação penal.  

 

[...] Não se extraindo dele nenhum resultado final ou conclusivo, o 
que só ocorrerá com a sentença que encerra a ação penal.  Assim, 
não haveria que se falar em violação aos princípios do contraditório, 
pois, ainda que dispensada a sua presença em fase investigatória, as 
provas obtidas nesta fase só serão aceitas se confirmadas na fase 
processual (2001, p. 141). 

 

A questão abordada é controversa, mas, pode-se concluir que as provas 

irrepetíveis colhidas em fase preliminar deveriam obrigatoriamente ser produzidas 

novamente em juízo com a incidência do contraditório, sob pena de causar um dano 

irreparável ao acusado.  

Neste sentido, destaca-se o trecho do Recurso Especial 93464, da 6ª Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, do qual descreve o seguinte:  

 

[...] Apesar de não se admitir o contraditório na fase policial, é preciso 
que se tenha em mente a dignidade da pessoa humana como 
fundamento maior do Estado Democrático de Direito. Contudo, não 
há como negar a desvantagem processual em que se encontra o 
investigado na fase de inquérito (STJ. Recurso Especial 93464, da 6ª 
Turma do Tribunal de Justiça de Goiás, Rel. Min. Anselmo Santiago, 
28 de maio de 1998. In: SALLES JR, Romeu de Almeida, p. 129). 

 

1.5. O Indiciamento no inquérito policial  

 

De acordo com Cabral 10 , “o indiciamento é um ato policial pelo qual o 

presidente do inquérito policial conclui haver suficientes indícios de autoria e 

materialidade do suposto crime”: 

 
[...] O indiciamento não significa culpa ou condenação, mas é a 
imputação a alguém, no inquérito policial, da prática do ilícito penal. 
O indiciamento representa uma etapa importante do inquérito policial, 
pois tem o sentido de demonstrar a culpabilidade do investigado por 
meio do levantamento de indícios de autoria e materialidade colhidos 

                                                           
10 CABRAL, Bruno Fontenele. Reflexões legais e jurisprudenciais sobre o indiciamento no 
inquérito policial. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2963, 12 ago. 2011. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos>. Acesso em: 16 out. 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ato_policial
https://pt.wiktionary.org/wiki/ind%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Materialidade&action=edit&redlink=1
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durante o andamento do inquérito policial (e.g. laudos periciais, 
depoimentos, entre outros). Dessa forma, o indiciamento constitui-se 
o momento em que a autoridade policial, convencida de que há 
indícios suficientes de que o investigado praticou a infração penal, 
resolve alterar o status do investigado que passa a ser indiciado no 
inquérito policial. Inicialmente, o CPP estabeleceu, em seu art. 239, 
que indício é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação 
com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outras 
circunstâncias (2011, p. 1). 

 

Para o Procurador da República Aras indiciar corresponde à ação de reunir 

indícios precários sobre certa pessoa suspeita de um crime: 

 
[...] É um ato que é baixado pelo delegado de polícia antes da 
formação da culpa e fora do processo. O indiciamento só se tem 
prestado à espetacularização midiática em detrimento do estado de 
inocência do investigado, que poderá ser acusado pelo Ministério 
Público, ou não (2016, p. 2). 

 
Aras11 destaca que, o indiciamento não tem qualquer função relevante no 

processo penal. “Pois tal ato policial é uma excrescência no devido processo legal e 

não se justifica no modelo acusatório, no qual a polícia é um órgão auxiliar do 

Ministério Público, e não parte”. 

Ainda no entendimento do procurador Aras “o indiciamento não significa 

rigorosamente nada. Ou melhor, significa uma etiqueta desnecessária, um estigma 

inútil aplicado a supostos criminosos por uma instância formal de controle social”. 

 

[...] um dos maiores tesouros do Estado de Direito é a presunção de 
inocência. O indiciamento, como medida unilateral da polícia, 
baixada ao final da investigação policial (inquisitorial) serve a 
interesses corporativos, e não à boa administração da justiça (2016, 
p. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11ARAS, Vladimir. Entrevista concedida ao jornal de todos os brasis. Em: 26 de ag. 2016. 
Disponível em: < http://www.sinpef.org.br/noticias>. Acesso em: 15 out. 2016.   

http://www.sinpef.org.br/noticias
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2 DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL 

 

Mirabete12 ensina que o inquérito policial é o instrumento utilizado para a 

apuração da autoria e materialidade de uma infração penal. Do qual tem como 

destinatário o titular da ação penal, de maneira que ele tenha subsídios para o 

oferecimento da denúncia ou queixa. 

Vale ressaltar que segundo Távora e Roque: 

 

[...] O inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar, 
presidido pela autoridade policial, que tem por objetivo a apuração e 
elucidação da autoria e materialidade da infração, e a sua finalidade 
é contribuir na formação do convencimento do titular da ação penal 
que em regra é o Ministério Público, e excepcionalmente, a vítima 
(2013, p. 15-16). 

 

Para a corrente majoritária, o inquérito policial é um procedimento 

administrativo, extrajudicial, de natureza processual, realizado pela polícia judiciária. 

E tem como objetivo, esclarecer o fato delituoso e apontar o autor, não visando à 

punição. Haja vista, não ter contraditório, sendo assim, não pode ser definido como 

processo.  

Além do acima exposto, o inquérito é uma peça sigilosa, não só no interesse 

das investigações, mas, também do acusado e da própria sociedade, durante a 

realização do inquérito policial deve ser guardado certo sigilo, pois sua feitura é 

incompatível com o princípio do contraditório. 

A investigação realizada pela polícia não pode ser confundida com a instrução 

criminal, pois o próprio Código de Processo Penal, estabelece a diferença entre os 

institutos, especificamente nos arts. 4º ao 23 (inquérito policial) e arts. 394 a 405 

(instrução criminal). 

Registre-se ainda que, conforme discutido no item referente à abordagem 

constitucional, trata-se de procedimento inquisitivo e não acusatório, pois, em regra, 

não são aplicados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Nesse contexto, Greco Filho descreve que: 

 

[...] O inquérito policial tem a finalidade de apurar o fato criminoso e 
apontar a sua autoria. Sua finalidade é a investigação a respeito da 

                                                           
12MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de processo penal interpretado. 6 ed. São Paulo: Atlas. 1999, 
p. 149. 
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existência do fato criminoso e de sua autoria. Não é uma condição ou 
pré-requisito para o exercício da ação penal, tanto que pode ser 
substituído por outras peças de informação, desde que suficientes 
para sustentar a acusação (2012, p. 99). 
 

Outra finalidade do inquérito policial é também a de fornecer elementos 

probatórios ao juiz quando houver necessidade de decretação de prisão cautelar, 

observando o fumus boni juris e o periculum in mora. 

Em continuidade a presente análise, destaca-se as seguintes características 

relevantes ao inquérito policial. 

 

a). Procedimento Escrito 

 

O fato de ser escrito exige que o inquérito seja documentado, e isso se dá 

pela necessidade de se poder consulta-lo quando do julgamento, para análise dos 

fatos e exercício da defesa e acusação.  

Os acontecimentos são dinâmicos, os crimes deixam vestígios, produzem 

testemunhos. Se o inquérito não fosse documentado de forma escrita muito se 

perderia e não só pelo decurso de tempo, mas porque a prática de um crime envolve 

uma gama de outros fatores, de várias ordens e isso pode provocar uma distorção 

da realidade. Assim, ao se exigir a documentação de tudo o risco torna-se menor, 

principalmente para que os detalhes não se percam. 

Nas palavras de Capez: 

 

Tendo em vista as finalidades do inquérito não se concebe a 
existência de uma investigação verbal. Por isso, todas as peças do 
inquérito policial serão, num só processo, reduzidas a escrito ou 
datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade CPP, art. 9º 
(2012, p. 104). 

 

A documentação a que se refere o termo “escrito” vai além de testemunhos, 

incluindo perícias e aferições de quaisquer espécies, como as acareações, ou 

filmagens, e isso tem como objetivo servir de esteio ao exercício de direitos. Nesse 

contexto, ensina Bonfim: 

 

A adoção da forma escrita constitui, também, uma garantia ao 
investigado. Conquanto o inquérito policial seja uma peça 
informativa, é possível que, no seu decorrer, seja atingido o 
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patrimônio jurídico do investigado, seja pela necessidade de acesso 
as informações ordinariamente cobertas pelo sigilo, seja, mesmo, 
pela possibilidade de decretação de sua prisão ainda durante o 
inquérito. Dessa forma a documentação em peças escritas é 
essencial para que a atividade policial de investigação possa ser 
submetida ao controle de legalidade (2012, p. 104). 

 

Outra grande utilidade do ponto de vista investigatório é a possibilidade de a 

autoridade policial poder utilizar-se das informações documentadas em uma 

investigação para desvendar outros crimes, quer seja pela conexão entre eles ou 

pelo meio empregado pelo criminoso. As investigações policiais são conduzidas, 

muitas vezes, baseando-se na experiência adquirida em anos de trabalho. Não há 

uma fórmula cartesiana que possa ensinar como se investiga, isso é feito a duras 

custas, pelas mãos de investigadores hábeis e dedicados. Assim, um inquérito bem 

feito e documentado acaba se tornando fonte de consulta de outros policiais. 

 

b). Sigiloso 

 

O inquérito não é confeccionado como peça isolada ao fim das investigações, 

muito pelo contrário, é um encadeamento de etapas, que dependem muitas vezes 

umas das outras, pois o objetivo final é cristalizar um momento e suas nuances, para 

que os envolvidos possam dele se valer quando vierem a buscar a aplicação da 

justiça. 

Os inquéritos como pensamos ordinariamente, acabam por ser orientados 

depois que um crime foi executado, mas no âmbito da polícia judiciária é comum 

existirem inquéritos que demoram meses e até anos para serem concluídos, haja 

vista a complexidade que envolve determinados crimes. 

À medida que as investigações evoluem e se alcançam novas informações, 

são delineadas novas hipóteses ou tomadas outras linhas de análise, outros 

processos investigativos, não há como se saber onde se chegará antes que se 

chegue ao fim e sejam esgotadas todas as possibilidades, pois enquanto houverem 

dúvidas acerca de algo, dificilmente se poderá chegar a uma condenação segura, ou 

absolvição justa. 

O sigilo serve para garantir que não se possa alterar provas e se subverta a 

verdade dos fatos antes que tenham sido documentadas. Na lição de Norberto 

Avena: 
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[...] ao contrário do que ocorre em relação ao processo criminal, que 
se rege pelo princípio da publicidade (salvo exceções legais), no 
inquérito policial pode ser resguardado o sigilo durante a sua 
realização. Essa possibilidade inerente ao inquérito decorre, 
principalmente, do fato de que o êxito das investigações policiais 
prende-se, em muito, ao elemento surpresa nas diligências 
realizadas e ao fato de que as provas colhidas no inquérito são 
produzidas no estrépito dos acontecimentos, vale dizer, quando 
ainda não houve possibilidade de o investigado maquiar os fatos 
como muitas vezes ocorre na fase judicial (2014, p. 183). 

 

 No mesmo sentido, elucida Lima: 

 

Se na própria fase processual é possível a restrição à publicidade, o 
que dizer, então, quanto aos atos praticados no curso de uma 
investigação policial? Se o inquérito policial objetiva investigar 
infrações penais, coletando elementos de informação quanto à 
autoria e materialidade dos delitos, de nada valeria o trabalho da 
polícia investigativa se não fosse resguardado o sigilo necessário 
durante o curso de sua realização. Deve-se compreender então que 
o elemento da surpresa é na grande maioria dos casos essencial à 
própria efetividade nas investigações policiais (2014, p.115). 

 

Complementando o exposto, vale ressaltar que o sigilo do inquérito tem 

dúplice função, pois visa também resguardar que a imagem do suspeito, para que 

não seja alvo da opinião pública por conta da exposição. Todavia, cabe frisar que 

esse sigilo também é relativo, uma vez que é possível a publicação da imagem de 

suspeitos foragidos, ou de retratos falados que possam ajudar a identificá-los.  Ainda 

acerca do sigilo, cabe esclarecer que não se estende ao Ministério Público e 

obviamente a defesa do suspeito, entretanto, em relação a este último, apenas no 

que diz respeito ao que já tenha sido documentado nos autos do inquérito.  

Neste mesmo entendimento Bonfim13  destaca dois tipos de sigilo, um de 

caráter externo e outro de caráter interno. O sigilo externo diz respeito à reserva da 

publicidade dos atos de investigação com relação às pessoas do povo. “Já o sigilo 

interno constitui impossibilidade de o investigado tomar ciência das diligências 

realizadas e acompanhar os atos investigatórios a serem realizados”.  

E por fim, o mesmo autor corrobora o que fora dito anteriormente quando 

afirma que o “sigilo que pode cercar o inquérito policial não é, entretanto, absoluto. 

Com efeito, o Ministério Público e o Poder Judiciário, em qualquer situação, têm a 

prerrogativa de acompanhar o desenvolvimento do inquérito”. 

                                                           
13BONFIM, E. M. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 188-189. 
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Em relação ao sigilo dos atos ainda em curso quando ainda não terminado o 

inquérito, haja vista ser possível a investigação fora dele, como por exemplo, 

naquelas conduzidas pelo Ministério Público, ensinam Cunha e Pinto, de forma mais 

abrangente. 

 

Tal sigilo, porém, não estende aos membros do Poder Judiciário e 
Ministério Público a quem se confere, em relação a esse último, a 
faculdade de acompanhar o procedimento investigatório (art. 15, III, 
da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). O advogado 
também desfruta do direito de examinar os autos de inquérito policial, 
conforme dispões o art.7º, XIV, do Estatuto da Advocacia (Lei no 
8.906/94), o que não induz pensar que deva ser chamado para 
participar das investigações em curso (2009, p. 55). 

 

Assevere-se que consoante a importância do tema, em 2009 o Supremo 

Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 14, com o intuito de afastar qualquer 

alegação de desrespeito a direitos diante da decretação do sigilo de determinados 

procedimentos investigatórios, estabelecendo:  

 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso 
amplo aos elementos de prova que, já documentados em 
procedimento investigatório realizado por órgão com competência de 
polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 

 

Sobre a citada súmula leciona Capez14 em conformidade com o que foi dito 

anteriormente, “trata-se de publicidade que não se afigura plena e irrestrita, uma vez 

que se admite, apenas, a consulta a elementos já colhidos, não se permitindo o 

acesso às demais diligências em trâmite”. 

Via de regra, o acesso aos dados já documentados no inquérito não carece 

de autorização judicial, podendo o advogado consulta-los, a fim de orientar seu 

trabalho, porém, aponta Lima, uma exceção: 

 

Pelo menos em regra, o acesso do defensor aos elementos de 
informação já documentados nos autos do procedimento 
investigatório independe de prévia autorização judicial. No entanto, 
em se tratando de investigação referente a organizações criminosas, 
uma vez decretado o sigilo da investigação pela autoridade judicial 
competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências 
investigatórias, o acesso do defensor aos elementos informativos 
deverá ser precedido de autorização judicial, ressalvados os 

                                                           
14CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 106.  
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referentes às diligências em andamento Lei n° 12.850/13. arr. 23, 
caput (2014, p. 118). 

 

Pelo exposto, percebe-se que o sigilo segue a lógica da instrumentalidade do 

inquérito, e se por um lado guarnece o suspeito da exposição pública, por outro 

garante ao Estado meios de alcançar sucesso nas investigações; assim, funciona 

essa, como uma garantia dúplice, em absoluta consonância com os princípios 

constitucionais. 

  

c). Oficialidade 

 

Essa é mais uma característica do inquérito e tem relação com a 

exclusividade do exercício do jus puniendi por parte do Estado. Assim, o poder 

público é o único detentor da prerrogativa de imiscuir-se na vida alheia com o fito de 

revolver fatos, invadir a esfera de interesses individuais e aplicar a lei e nome da 

coletividade.  

A Constituição em seu artigo 144, §4º determinou que o a persecução penal 

deva ser realizada pelas policias civis, ressalvados os interesses da União, quando 

então a responsabilidade da apuração ficará cargo da Policia Federal. O instrumento 

hábil a esse mister é justamente o inquérito policial, que deverá ser presidido pela 

autoridade policial, o delegado de polícia, a quem compete a presidência do 

inquérito. 

Não se pode, por respeito à própria Constituição Federal, subverter a 

estrutura desse sistema e não há como se delegar essa função a outras autoridades 

públicas, nem mesmo ao juiz. Todavia, é possível que a investigação criminal ocorra 

por intermédio de outras instituições, sem, contudo, ser efetuada por meio do 

inquérito policial. 

Sobre a oficialidade, leciona Avena15 que trata-se de investigação que deve 

ser realizada por autoridades e agentes integrantes dos quadros públicos, sendo 

vedada a delegação da atividade investigatória a particulares, inclusive por força da 

própria Constituição Federal. 

A despeito da investigação efetuada por outras instituições, o ponto mais 

relevante diz respeito à atribuição do Ministério Público de conduzir investigações 

                                                           
15AVENA, N. Processo penal: esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p.182.  
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criminais. Sobre o tema, existem dois posicionamentos: o primeiro a considerar que 

tal atribuição não seria sua competência. Esclarece o professor Avena: 

 

Para os adeptos da primeira linha de pensamento, ou seja, a de que 
o Ministério Público não pode, por conta própria, conduzir essa 
ordem de investigações, o motivo da vedação reside no fato de o 
art.129 da Constituição Federal, ao contrário do que ocorre com a 
investigação civil (expressamente facultada ao Ministério Público 
pelo inciso III), não contém regra expressa incluindo, entre as 
faculdades ministeriais, a realização de investigação criminal. 
Sustentam, ainda, que o art. 144, §§ 1º, I e 4º, da CF, ao dispor que 
às polícias federais e civis cabe a apuração das infrações penais, 
silencia quanto ao Ministério Público, razão pela qual lhe permitir tal 
ordem de atividade importa aceitar uma indevida invasão de 
competências constitucionais estabelecidas (2014, p. 230). 

 

No mesmo entendimento, Lima cita os pontos mais relevantes apresentados 

pela doutrina: 

 

Entre outros fundamentos apontados por esses doutrinadores 
podemos citar: 
1) a investigação pelo Parquet atenta contra o sistema acusatório, 
pois cria um desequilíbrio na paridade de armas;  
2) a Constituição Federal dotou o Ministério Público do poder de 
requisitar diligências e instauração de inquéritos policiais (are. 129, 
VIII), mas não lhe conferiu o poder de realizar e presidir inquéritos 
policiais;  
3) a atividade investigatória é exclusiva da Polícia Judiciária (CF, arr. 
144, § 1°, IV. c/c art.144, §4°);  
4) não há previsão legal de instrumento idóneo para a realização de 
investigações pelo Ministério Público (2014, p. 223). 

 

Agora, em sentido diametralmente oposto Avena16  explica que a corrente 

majoritária, aduz que a prerrogativa para gerir investigação criminal internamente à 

Promotoria ou Procuradoria procede da regra do art.129, VI, da Carta Política, 

quando “lhe confere a possibilidade de expedir notificações nos procedimentos 

administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para 

instruí-los, na forma da lei complementar respectiva”.  

E em referência a supracitada lei complementar, continua o autor explicando 

que a referida lei consagra a possibilidade de que o Ministério Público concretize 

atividade investigativa sem ressalva quando se tratar de investigação civil ou 

                                                           
16AVENA, N. Loc. Cit., p. 231. 
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criminal. “Trata da Lei Complementar 75/1993, que organiza o Ministério Público da 

União e que, no art. 8º, V, faculta ao parquet realizar diligências investigatórias”. 

Outro ponto importante que o professor Avena cita como justificativa à 

atuação investigativa do Ministério Público em sede criminal, está relacionado 

à teoria dos poderes implícitos: 

 

Por fim, tenha-se em mente que a teoria dos poderes implícitos, pela 
qual os encargos estabelecidos constitucionalmente a um 
determinado órgão permitem a este, implicitamente, utilizar os meios 
necessários para alcança-los, desde que não se tratem, 
evidentemente, de meios proibidos pela própria constituição. 
Adaptando-se esta teoria à investigação criminal, depreende-se que, 
ao estabelecer como função institucional do Ministério Público o 
ajuizamento da ação penal pública, a Constituição Federal, 
implicitamente, está facultando ao promotor de justiça a investigação 
do fato delituoso para angariar os elementos necessários ao 
oferecimento da denúncia (2014, p. 224). 

 

Considerando não só as justificativas elencadas, mas outras de mesma 

natureza, nos dois sentidos, vemos que a capacidade investigativa do parquet deve 

ser vista como uma garantia última de que a justiça será aplicada. Todavia, não se 

deve esquecer que ao concentrar no órgão acusador a tarefa de produzir provas na 

fase administrativa, eliminando-se o inquérito e a atuação da polícia, abre-se a 

possibilidade que a imparcialidade seja colocada em segundo plano, mesmo porque, 

se o controle externo da polícia pelo Ministério Público existe justamente para 

garantir essa imparcialidade, que controle externo sofrerá o órgão ministerial a 

também garantir tal equilíbrio? 

Em resumo, a oficialidade é tão importante que ainda que a titularidade da 

ação penal pertença ao ofendido, isso não o é suficiente para delegar-lhe a 

possibilidade de interferir na condução do inquérito, podendo tão somente optar por 

requisitar a autoridade policial sua instauração, o que poderá inclusive ser negado, 

caso não haja crime.  

Nesse mesmo contexto, ensina Capez 17  que “o inquérito policial é uma 

atividade investigatória feita por órgãos oficiais, não podendo ficar a cargo do 

particular, ainda que a titularidade da ação penal seja atribuída ao ofendido”. 

E essa determinação tem um sentido prático, pois delegar a tarefa 

investigatória a particulares terminaria por deixar a sociedade a mercê de toda sorte 

                                                           
17CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 107. 
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de abusos e arbitrariedades, além de prejudicar o sucesso e eventuais 

investigações, haja vista a complexidade que envolve a tarefa investigativa. 

A oficialidade é característica relacionada ao controle externo da polícia, este 

exercido pelo Ministério Público. 

  

d). Oficiosidade 

 

A segurança pública é dever do Estado e direito de todo cidadão. Com base 

nesse pressuposto, toda pratica delituosa passa a ser matéria de interesse público, 

devendo o aparato público mobilizar meios que levem a identificação de autores e 

sua responsabilização. Todavia, em sentido mais amplo, o interesse estatal não é 

apenas o de punir, mas apurar a verdade, haja vista muitas condutas típicas 

poderem estar amparadas por justificantes, como a legítima defesa ou estado de 

necessidade. 

A busca da verdade é sempre uma obrigação do ente público e é o Delegado 

de Polícia responsável pelo inquérito o incumbido de alcançá-la. Nesse diapasão, 

atribuir a característica da oficiosidade ao inquérito nada mais é que considerá-lo 

instrumento dessa busca. Em consonância com o exposto elucida Zanotti. 

 

A característica da oficiosidade consiste em um dever legal imposto 
ao Delegado de Polícia, no sentido de que todo procedimento é feito 
de ofício e com o objetivo de colher elementos de autoria e prova de 
materialidade, desde a instauração do inquérito policial até o relatório 
final (2013, p. 67). 

 

Sempre que houver crime de ação pública incondicionada, haverá a 

instauração de inquérito, nessa toada assevera Avena: 

 

[...] ressalvadas as hipóteses de ação pública condicionada à 
representação e dos delitos de ação penal privada, o inquérito 
policial deve ser instaurado ex officio (independente de provocação) 
pela autoridade policial sempre que tiver conhecimento da prática de 
algum delito (art.5º, I, do CPP). Observe-se que a instauração do 
inquérito policial justifica-se diante da notícia quanto à ocorrência de 
uma infração penal, como tal considerada o fato típico. 
Desemportam, assim, aspectos outros como, por exemplo, eventuais 
evidências de ter sido o fato praticado ao abrigo de causas 
excludentes de ilicitude ou culpabilidade (2014, p. 230). 
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O fato de ser oficioso em nada está relacionado com o meio que deu início ao 

inquérito e sim com o tipo de ação penal relativa ao crime cometido. Nesse sentido, 

Bonfim: 

 

Ressalte-se que, embora o art.5º, caput, mencione que, nos crimes 
de ação pública, o inquérito será instaurado de ofício, a interpretação 
correta do dispositivo é no sentido de que apenas em relação 
àqueles crimes em que se preveja a ação penal de iniciativa pública 
sem representação ou requisição o inquérito poderá ser instaurado 
ex officio (2012, p. 194). 

 

Em relação às outras ações penais, a privada e a condicionada à 

representação, o que muda é apenas o meio pelo qual se dá a instauração do 

inquérito, no entanto, uma vez feita, conduz o procedimento ao mesmo status, 

obrigando a oficiosidade, assim enfatiza Zanotti: 

 

É importante ressaltar que as instaurações das ações penais 
públicas condicionadas e as ações penais privadas são exceções à 
característica da oficiosidade; no entanto, passada essa etapa inicial, 
o trâmite do procedimento segue de ofício (2013, p. 68). 

 

Muito embora o autor tenha se utilizado do termo ações no trecho citado, a 

lógica é aplicável ao inquérito policial. 

 

e) Autoridade 

  
De fundamentação constitucional, este princípio é de importância essencial ao 

esquema de aplicação da justiça, pois centraliza e organiza a persecução penal em 

sua fase administrativa e estabelece a responsabilidade pela elucidação do fato 

típico e da conclusão do inquérito. 

Leciona Souza e Cabral 18  que “a autoridade é característica do inquérito 

policial que estabelece que o Delegado de Polícia é autoridade pública com poder 

de decisão na presidência do inquérito policial e poder de mando dentro da 

instituição policial”.  

 

                                                           
18SOUZA, R. P; CABRAL, B. F. Manual prático de policia judiciária. Salvador: Jus Podivm, 2013, 
p.44.  
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f). Indisponibilidade 

 

Consoante o fato de ser o inquérito policial um meio de busca pelo Estado da 

aplicação da justiça, nada mais natural do que garantir que uma vez instaurado, 

alcance um fim. Considerar indisponível o inquérito nada mais traduz que sua 

importância ao interesse público, todavia essa indisponibilidade muitas vezes leva 

ao caos dentro das delegacias de polícia e isso ocorre porque, tanto o inquérito que 

apura o furto de um pacote de biscoitos, quanto aquele que busca desvendar um 

latrocínio serem indisponíveis, o que obriga a autoridade policial a conviver com um 

número de inquéritos abertos muito superior ao que pode ser apurado, 

considerando-se os meios disponíveis para tanto. 

Acerca da indisponibilidade, ensina Avena: 

 

[...] uma vez instaurado o inquérito, não pode a autoridade policial, 
por sua própria iniciativa, promover o seu arquivamento (art.17 do 
CPP), ainda que venha a constatar a atipicidade do fato apurado ou 
que não tenha detectado indícios que apontem o seu autor. Em 
suma, o inquérito sempre deverá ser concluído e encaminhado a 
juízo (2014, p. 183). 

 

Ao se ponderar anteriormente que um inquérito que apura crime de furto e 

outro que apura o de latrocínio, possuem a mesma natureza, não se disse que um 

crime de furto mereça manos atenção por parte do Estado, mas que, dever-se-ia 

encontrar meios de equacionar os meios e a realidade, haja vista não ser possível 

atender a demanda que hoje existe. É absolutamente essencial que o inquérito seja 

indisponível, mas não que se deva apurar todo e qualquer crime por meio de um 

inquérito.  

 

g). Discricionariedade 

 

A discricionariedade do inquérito policial está relacionada com os atos 

relativos à sua condução, onde, dependendo da complexidade e natureza do crime 

que se apura, deverão ser adotadas uma ou outra medida, tais como exames 

periciais, pedidos de interceptação telefônica e buscas residências, por exemplo. 

Ao determinar que a condução do inquérito seja presidida pela autoridade policial, o 

Código de Processo Penal está delegando a ela o poder-dever de enveredar 
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esforços no sentido de construir o conjunto probatório no corpo do inquérito, visando 

encerrar a fase administrativa da persecução penal, com a sua conclusão.  

A respeito do tema, leciona Avena: 

 

[...] a persecução, no inquérito policial, concentra-se na figura do 
delegado de polícia que, por isso mesmo, pode determinar ou 
postular, com discricionariedade, todas as diligências que julgar 
necessárias ao esclarecimento dos fatos. Isso quer dizer que, uma 
vez instaurado o inquérito, possui a autoridade policial liberdade para 
decidir acerca das providências pertinentes ao êxito da investigação 
(2014, p. 182). 

 

Apesar de parecer contraditório considerar a existência em um mesmo 

instrumento da discricionariedade e da oficiosidade, pois são antagônicas, deve-se 

observar que a coexistências de ambas é possível porque se complementam dentro 

de um mesmo contexto, sendo a última referente a obrigatoriedade da instauração 

do inquérito e a primeira relativa a condução das investigações após o início. Nesse 

sentido, mais uma vez esclarece Avena: 

 

A discricionariedade que caracteriza o inquérito não colide, portanto 
com a oficiosidade, que também o peculiariza. Esta última refere-se à 
obrigatoriedade de instauração do inquérito em face da notícia de um 
crime que autoriza o agir ex officio do delegado, enquanto a primeira 
concerne à forma de condução das investigações, o que abrange 
tanto a natureza dos atos investigatórios (oitiva de testemunhas, 
perícia, etc.) quanto a ordem de sua realização (2014, p. 182). 

 

A discricionariedade, entretanto, possui limites e esses aparecem em dois 

pontos: o primeiro na própria lei, que estabelece um rol de atos que devem ser 

realizados pela autoridade policial, conforme ensina Bonfim: 

 

Não obstante gozar de ampla discricionariedade na condução das 
investigações, o Código de Processo Penal determina algumas 
práticas que, se adequadas aos casos concretamente apresentados, 
deverão ser adotadas, demonstrando a complexidade do inquérito, 
na medida em que a autoridade policial realizará várias medidas que 
configurarão o todo das investigações. Deverá a autoridade policial, 
portanto, realizar as diligencias previstas no art.6º do Código de 
Processo Penal, evidentemente se pertinentes ao fato investigado, 
cabendo-lhe livremente – dentro dos parâmetros legais – eleger 
outras que julgar necessárias e eficientes para a elucidação do fato 
(2012, p. 198). 
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O outro limite à discricionariedade da atuação da autoridade policial durante o 

inquérito policial é fruto do próprio garantismo constitucional, que, em qualquer caso, 

deve servir de parâmetro tanto a atuação estatal quanto ao convívio social.  

Nesse sentido, ainda que possa determinar a realização de determinada 

diligência, o delegado deve observar se o feito está em harmonia com as garantias 

constitucionais e que seu cumprimento obedeça a todos os direitos e garantias 

constitucionais. Um claro exemplo disso, pode ser observado nos seguintes 

ensinamentos do professor Bonfim 19  a autoridade policial poderá proceder a 

“reprodução simulada dos fatos vulgarmente chamada reconstituição do crime, 

desde que essa prática não contrarie a moralidade pública (art.7º do Código de 

Processo Penal)”. 

E continua o autor estabelecendo como parâmetro o direito ao silêncio: 

 

O indiciado, ressalte-se, conquanto possa ser forçado a presenciar o 
ato de reprodução simulada dos fatos, não tem obrigação de colaborar 
com sua realização, porquanto ninguém está obrigado a fazer prova 
contra si mesmo, conforme o princípio nemo tenetur se detegere 
(privilege against self-incrimination), que decorre da combinação da 
presunção de inocência (art.5º, LVII), ampla defesa (art.5º, LV), com o 
direito ao silêncio do acusado (art.5º, LXIII). Este é o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal (STF: RT, 697/385) (2012, p. 211). 

 

Assim, pelo que foi exposto, deve-se entender a discricionariedade como uma 

característica multifacetada, pois, ora se apresenta com grande amplitude, quando 

se prevê liberdade de atuação do delegado de polícia na condução das 

investigações, e ora se mostra mitigada quando se impõe a realização de 

determinados exames ou procedimentos quando os crimes deixem vestígios. Mas o 

crucial é, mais uma vez, perceber que antes de se mostrar como mera 

característica, a discricionariedade é na verdade uma garantia, pois permite a 

atuação do estado que, de outra maneira, não teria como elucidar a prática 

criminosa. Em apertada síntese, os professores Cabral e Souza esclarecem de 

maneira simples. 

 

A autoridade policial possui ampla discricionariedade ao iniciar uma 
investigação, ou seja, tem ampla liberdade de agir para a apuração do 
fato criminoso, dentro dos limites traçados pela CF/1988 e pela 
legislação processual penal. Assim, a autoridade policial avalia e 

                                                           
19BONFIM, E. M. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 211. 
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define com base no seu conhecimento técnico e experiência quais 
diligências serão cumpridas no bojo do inquérito policial, bem como o 
momento de sua realização (2013, p. 47). 

 

h). Inquisitivo 

 

Uma das características mais interessantes do inquérito policial, sem sombra 

de dúvidas, essa, não só o peculiariza, mas o torna o único instrumento capaz de 

atender à urgência que se instala quando do cometimento de um crime. Assim, ela 

não só torna viável toda a investigação, que de outra forma seria impossível, como 

melhora as chances de que seja concluída com êxito. 

Nesse sentido Távora e Alencar: 

 

A inquisitoriedade permite agilidade nas investigações, otimizando a 
atuação da autoridade policial. Contudo, como não houve a 
participação do indiciado ou suspeito no transcorrer do procedimento, 
defendendo-se e exercendo contraditório, não poderá o magistrado, 
na fase processual, valer-se apenas do inquérito para proferir 
sentença condenatória, pois incorreria em clara violação ao texto 
constitucional (2013, p. 50). 

 

Acrescentando ao tema sobre a inquisitoriedade, asseveram Santos e 

Zanotti20 que “de acordo com o Código de Processo Penal, o inquérito policial não 

contempla os direitos fundamentais do contraditório e ampla defesa, sendo, por essa 

razão, qualificado como inquisitivo”. 

 E no mesmo sentido, Sousa e Cabral: 

 
O CPP distingue a fase investigativa (inquérito policial, arts. 4º ao 23) 
da instrução criminal no âmbito do Poder Judiciário (arts. 394 ao 
405). Assim não vigora o princípio do contraditório na fase inaugural, 
uma vez que na esfera policial não há acusação e defesa, institutos 
obrigatórios na fase judicial (2013, p. 47). 

 

Algo que inicialmente pode parecer meio confuso diz respeito à possibilidade 

do investigado de solicitar a realização de determinadas diligências, uma vez que o 

inquérito é procedimento inquisitivo, todavia deve-se recordar que essas poderão ou 

não, a critério da autoridade policial, ser efetuadas. 

                                                           
20 ZANOTTI, B. T; SANTOS, C. I. Delegado de Polícia: Teoria e prática no estado democrático de 
direito. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 58. 
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Como também o inquérito é discricionário, poder-se-ia imaginar que isso 

ocorreria por conta da liberdade de atuação do delegado de polícia relativa à 

discricionariedade, mas a verdade é que as características do inquérito têm entre si 

uma relação de complementaridade. Ainda sobre o tema, devemos considerar que, 

ainda que possa negar-lhe a realização, a diligência deverá ser realizada quando for 

relevante a elucidação dos fatos. Recordemos que, antes de tudo, a autoridade 

policial tem o dever de zelar pela busca da verdade. 

Nesse contexto, Cabral e Souza21 anota que “o delegado de polícia busca a 

verdade real, não sendo parte em qualquer polo da relação processual penal. Por 

isso mesmo, o inquérito policial também é uma garantia para o cidadão”. 

O professor Avena leciona que o próprio judiciário tem se posicionado no 

sentido de determinar a execução de diligências quando forem comprovadamente 

relevantes ao exercício da ampla defesa: 

 

[...] muito embora o deferimento ou não das providências requeridas 
fique a critério da autoridade policial, isto “não haverá de constituir 
empeço a que se garantam direitos sensíveis do ofendido, do 
indiciado etc.” (STJ, HC 69.405/SP, 6ª Turma, DJ 25.02.2008), 
alcançando-se, então, por meio do Poder Judiciário, a determinação 
para que delegado realize a medida pretendida em face da sua 
pertinência com a situação investigada (2014, p. 183). 

 

Considerando o exposto, chegamos ao entendimento de que a 

inquisitoriedade, ainda que afaste a participação dos envolvidos para dar celeridade 

e proteger a investigação da interferência externa, não é absoluta, haja vista ser 

possível ao suspeito solicitar a realização de diligências. 

A discricionariedade, por outro plano, complementa a inquisitoriedade, 

garantindo que a autoridade policial possa realizar seu trabalho da melhor maneira 

possível, mas encontra limites na própria necessidade pela busca da verdade. 

Nesse sentido, entendem ser justificável a mitigação da inquisitoriedade, Távora e 

Alencar: 

 

Atenuar o contraditório e o direito de defesa na fase preliminar, por 
suas próprias características, não pode significar integral eliminação. 
O inquérito deve funcionar como procedimento de filtro, viabilizando 
a deflagração do processo quando exista justa causa, mas também 

                                                           
21SOUZA, R. P; CABRAL, B. F. Manual prático de polícia judiciária. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 
47.  
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contribuindo para que pessoas nitidamente inocentes não sejam 
processadas (2013, p. 50). 

 

i). Unidirecional 

  

É comum encontrar autores que trazem uma separação diferente entre as 

características do inquérito e dentro desse contexto, consideramos válida a 

consignação desta, uma vez que foi elencada pelos professores Cabral e Souza22, 

ambos delegados de polícia e que exatamente por isso vislumbram nela uma 

importante referência a particularizar o inquérito.  

Relacionando-a com o objetivo final das investigações, que são a elucidação 

dos fatos e o eventual indiciamento dos supostos autores, os referidos professores 

dão ênfase na postura profissional que deve permear a atuação profissional da 

autoridade policial. 

 
O inquérito policial destina-se apenas à apuração objetiva de ilícitos 
penais, não sendo papel da autoridade policial, quando do término da 
investigação, emitir juízo de valor sobre as condutas praticadas pelos 
investigados. Deve a autoridade policial lançar no relatório conclusivo 
apenas observações de cunho técnico-jurídico relacionadas à conduta 
do indiciado e o seu enquadramento penal (2013, p. 48). 

 

j). Dispensável 

 
Em relação ao inquérito, se diz dispensável, pois o Ministério Público pode 

oferecer a denúncia sem que haja inquérito. Nesse mesmo compasso, Capez: 

 

O inquérito policial não é fase obrigatória da persecução penal, 
podendo ser dispensado caso o Ministério Público ou o ofendido já 
disponha de suficientes elementos para a propositura da ação penal 
(CPP, arts. 12, 27, 39, § 5º, e 46, § 1º). Atenção: O titular da ação 
penal pode abrir mão do inquérito policial, mas não pode eximir-se de 
demonstrar a verossimilhança da acusação, ou seja, a justa causa da 
imputação, sob pena de ver rejeitada a peça inicial. Não se concebe 
que a acusação careça de um mínimo de elementos de convicção 
(2012, p. 108). 

 

Pensamos nessa como sendo consequência do inquérito, colocando-a 

apenas como uma garantia necessária para a marcha persecutória, caso não se 

                                                           
22SOUZA, R. P; CABRAL, B. F. Manual prático de polícia judiciária. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 
48.  
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tenha conseguido alcançar um resultado prático ou se vejam prejudicadas as 

investigações. Nesse mesmo passo é também compreensível que se permita o 

início da ação penal caso já se disponha de provas suficientes para o feito. 

Relacionamos essa característica ao valor probatório do inquérito, que, 

apesar se ser relativo, é fundamental. Diz-se relativo, por ser inquisitorial, assim, 

como na fase administrativa não se oportunizou o contraditório e a ampla defesa, 

não se poderia dar valor absoluto às provas angariadas no inquérito. 

Nesse sentido, explica Bonfim: 

 

A doutrina discute acaloradamente acerca da possibilidade de que 
elementos probatórios sejam utilizados como fundamento para a 
condenação do réu, em juízo. Isto, principalmente, em virtude do 
caráter inquisitivo desse procedimento preliminar, a que não se 
aplicam, em sua integralidade, as regras inerentes aos princípios do 
devido processo legal e do contraditório (2012, p. 228). 

 

Tendo por base o que foi relacionado, vê-se que é comum relegar o inquérito 

a um segundo plano de importância com base no fato de a lei não dizer o essencial 

à propositura da ação penal, todavia, isso ocorre como uma garantia, tanto de 

independência do Ministério Público, como de que se tenha a possibilidade de 

divergir das investigações.  

 

k). Temporalidade 

 

 Preliminarmente, cabe relembrar que o inquérito policial é procedimento e não 
processo, haja vista não haver partes ou as garantias do contraditório e ampla 
defesa. Todavia, é entendimento dominante na doutrina e jurisprudência que o 
procedimento inquisitorial deve desenrolar-se dentro de um lapso de tempo 
coerente. 

Sobre o tema lecionam Sousa e Cabral: 

 

A doutrina entende que o art. 5º, inc. LXXVIII, da CF (direito 
fundamental à celeridade processual), não se aplica apenas os 
processos, mas também ao inquérito policial. Em relação ao tema, é 
oportuno registrar que o STJ já determinou o trancamento de um 
inquérito policial que se arrastava à época há mais de cinco anos sem 
solução, por força da garantia da razoável duração do processo (2013, 
p. 50). 

 

No mesmo entendimento Lima anota o seguinte: 
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A nosso ver, diante da inserção do direito à razoável duração do 
processo na Constituição Federal (arr. 5°, LXXVIII), já não há mais 
dúvidas de que um inquérito policial não pode ter seu prazo de 
conclusão prorrogado indefinidamente. As diligências devem ser 
realizadas pela autoridade policial enquanto houver necessidade. 
Evidentemente em situações mais complexas, envolvendo vários 
acusados, é lógico que o prazo para a conclusão das investigações 
deverá ser sucessivamente prorrogado. Porém, uma vez verificada a 
impossibilidade de colheita de elementos que autorizem o 
oferecimento de denúncia, deve o Promotor de Justiça requerer o 
arquivamento dos autos (2014, p. 122). 

 

A despeito do que foi dito, e da própria lei disciplinar os prazos para 

conclusão no inquérito, a verdade é que, atualmente, é comum encontrar inquéritos 

que se arrastam por anos.  

O desrespeito dos prazos só traz consequências imediatas em relação às 

medidas cautelares restritivas de liberdade, quando o excesso de prazo poderá levar 

a libertação do suspeito. Todavia, em relação ao próprio inquérito esclarecem 

Zanotti e Santos: 

 

Eventual descumprimento de tais prazos não implicará o 
arquivamento precoce do inquérito policial, uma vez que se trata de 
vício em um procedimento administrativo e voltado, principalmente, 
para o bom andamento da atividade policial (2013, p.70). 

 

Assim, se por um lado a possibilidade de renovação dos prazos para 

conclusão possa ser necessária, a indefinição quanto ao objetivo dessas inúmeras 

diligências pode levar o inquérito a total inutilidade. 

 

2.1. Formas de instauração do inquérito policial 

 

O art. 5º do Código de Processo Penal indica as formas de início do 

procedimento policial, as quais dependem da natureza do crime a ser investigado. 

Há três tipos de ação no ordenamento jurídico processual penal: crimes de ação 

penal pública incondicionada, crimes de ação penal pública condicionada e crimes 

de ação penal privada. 
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2.1.1. Ação penal pública incondicionada 

 

Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial inicia-se 

por portaria, requisição da autoridade judiciária ou Ministério Público, requerimento 

da vítima ou auto de prisão em flagrante. 

Para Cavalcante23 o art. 129, I, da Constituição Federal dispõe que é função 

institucional do Ministério Público, privativamente, promover ação penal pública, na 

forma da lei.  

No mesmo sentido, ensina que o art. 24 do Código Processual Penal, institui 

que no caso dos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do 

Ministério Público, mas quando a lei exigir, será realizada a requisição do Ministro da 

Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para 

representa-lo.  

 

[...]. Daí a distinção a ser feita entre ação penal pública 
Incondicionada e Condicionada: quando promovida pelo Ministério 
Público sem que haja necessidade de manifestação de vontade da 
vítima ou de outra pessoa, a ação penal; é incondicionada; quando, 
entretanto, por lei o órgão ministerial depende da representação da 
vítima ou da requisição o Ministro da Justiça para a interposição da 
ação, esta é classificada como Ação Penal Pública Condicionada 
(2016, p. 81). 

 

Diferencia-se assim a ação penal pública incondicionada da condicionada, 

aquela, promovida pelo Ministério Público sem que esta iniciativa dependa ou se 

“subordine a nenhuma condição, tais como as que a lei prevê para os casos de ação 

penal pública condicionada, tais como representação do ofendido e requisição do 

ministro da Justiça”.  

 

2.1.2. Ação penal pública condicionada 

 

Cavalcante24  destaca que embora continue sendo do Ministério Público a 

iniciativa para interposição da ação penal pública, neste “caso, esta fica 

                                                           
23 CAVALCANTE, Karla Karênina Andrade Carlos. Ação penal pública condicionada e 
incondicionada. Disponível em: <http://www.ambito- juridico.com.br>. Acesso em: 17 out. 2016, p. 
81. 
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condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. São 

crimes em que o interesse público fica em segundo plano, dado que a lesão atinge 

primacialmente o interesse privado”.  

No primeiro caso, podem oferecer representação o ofendido ou quem tiver 

qualidade para representá-lo, que pode ser feita diretamente ao delegado, Ministério 

Público ou Juiz, sendo que os dois últimos requisitarão a instauração do inquérito ao 

delegado. 

No entanto, o direito a representação tem prazo decadencial de seis meses 

contados da ciência quanto à autoria do fato, portanto se não for exercido no prazo, 

ocorrerá a extinção da punibilidade (arts. 103 e 107, IV, do Código Penal e art. 38 do 

Código de Processo Penal).  

Já no caso de requisição da autoridade Judiciária ou do Ministério Público, o 

exercício do poder requisitório está condicionado à existência de representação 

prévia da vítima ou de quem a legalmente represente. 

Cavalcante25 ainda ensina que, no caso da ação penal pública condicionada, 

o ofendido autoriza o Estado a promover processualmente a apuração infracionária.  

 

[...] A esta autorização dá-se o nome de representação, com a qual o 
órgão competente, ou seja, o parquet, assume o dominus litis, sendo 
irrelevante, a partir daí, que venha o ofendido a mudar de ideia. 
Quando a ação penal for condicionada, a lei o dirá expressamente, 
trazendo, em geral ao fim do artigo, o preceito de que somente 
proceder-se-á mediante representação (2016, p. 82). 

 

Pelo exposto trazido pelos autores, a uma tendência majoritária com relação 

ao tema, que seja processualmente pela ação penal condicionada. 

 

 2.1.3. Ação penal privada 

 

Nos crimes de ação penal privada, a lei prevê expressamente que somente 

será apurado mediante queixa. Nessa hipótese, o inquérito também só pode ser 

instaurado mediante a iniciativa da vítima, sendo certo que nem mesmo o Ministério 

Público ou o juiz poderão requisitar a instauração da investigação. 

                                                                                                                                                                                     
24 CAVALCANTE, Karla Karênina Andrade Carlos. Ação penal pública condicionada e 
incondicionada. Disponível em: <http://www.ambito- juridico.com.br>. Acesso em: 17 out. 2016, p. 
82. 
25CAVALCANTE, Karla Karênina Andrade Carlos. Loc. Cit., p. 82.  
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No que tange a esse tipo de crime, Lima é objetivo em ponderar o seguinte: 

 

 [...] em caso de ação penal privada, disposta no art. 5° § 5° do CPP, 
deverá a parte com qualidade para tal, isto é, o ofendido ou seu 
representante legal, requerer a instauração do Inquérito Policial, 
estando a autoridade policial “presa” a manifestação de vontade de 
quem tenha qualidade para tal. Contar-se-á prazo decadencial ao 
ofendido para demonstrar interesse em intentar o IP e informar sua 
representação igual a 6(seis) meses. Manifestada a vontade da parte 
ofendida, deverá, ela, oferecer a maior parte dos elementos para que 
o inquérito policial se dê por completo, bem como o rol de 
testemunhas à polícia e se caso já possuir em tais informações os 
elementos mínimos, o ofendido proporá, então, ação penal. Poderá 
também nestes casos haver a instauração de inquérito mediante 
prisão em flagrante, o qual deverá, conforme já visto, ter a expressa 
manifestação de vontade da vítima ou seu representante legal a fim 
de que possa ser válida tal instauração (2009, p. 138). 

 

2.2. Do relatório 

 

Conforme o art. 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, após a 

conclusão das diligências levadas a efeito durante o inquérito policial, o delegado 

deverá elaborar minucioso relatório das investigações e remetê-lo ao juiz 

competente. 

Com relação ao supramencionado dispositivo legal, cabe ressaltar que, na 

prática, o prazo de trinta dias para o término do inquérito com réu solto nunca é 

cumprido. Normalmente o delegado remete ao Ministério Público e não ao juiz, 

solicitando dilação do prazo para o prosseguimento das investigações.  

 Nesse sentido, destaca Capez o seguinte:  

 

[...] quando concluídas as investigações, a autoridade policial deve 
fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado no inquérito 
policial, sem que, contudo, exponha opiniões, julgamentos ou 
qualquer juízo de valor, devendo ainda, indicar as testemunhas que 
não foram ouvidas, bem como as diligências não realizadas (2014, p. 
124).  

 

Não diferente é o entendimento de Mirabete, in verbis: 

 

[...] A autoridade policial deve encerrar o inquérito policial com 
minucioso relatório do que tiver sido apurado no inquérito policial. 
Não deve nessa exposição emitir qualquer juízo de valor, expender 
opiniões ou julgamentos, mas apenas prestar todas as informações 
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colhidas durante as investigações e as diligências realizadas, 
registrando eventual impossibilidade de alguma delas (1999, p. 94). 

 

Importante esclarecer que, no relatório, o delegado deve proceder à 

classificação do crime, apontando o dispositivo penal violado pelo indiciado. 

Obviamente que esse enquadramento não vincula o Ministério Público ou o 

querelante, nada impedindo, por exemplo, que o indiciado pela prática de um furto 

seja denunciado por roubo. 

 

2.3. Do indiciamento 

 

Embora o Código de Processo Penal não faça referência expressa ao 

indiciamento. Guilherme26 explica que, a prática policial consolidou “tal procedimento 

como referência por meio da qual o delegado atribui a alguém a condição de 

provável autor ou partícipe de uma infração penal devidamente materializada nos 

autos”. 

O autor ainda pondera que: 

 

[...] Em termos doutrinários, compreende-se que o indiciamento 
abrange as seguintes formalidades: despacho de indiciamento, auto 
de qualificação, boletim de vida pregressa e prontuário de 
identificação criminal. Outra consequência do indiciamento é o 
registro da imputação nos assentamentos pessoais do indiciado, 
conforme dispõe o art. 23 do CPP (2005, p. 11). 

 

O doutrinador esclarece que, apesar do tratamento “indistinto conferido por 

parte da doutrina e da ausência de uma definição no Código de Processo Penal, 

para alguns autores existe diferença entre as condições de indiciado e investigado”.  

 
[...] Para esta corrente, durante a investigação existe simplesmente a 
figura do investigado, ou seja, o suspeito de ter praticado ou 
colaborado com a infração penal. Já o termo indiciado é apropriado 
para aquele que o delegado, depois de concluir sobre a 
probabilidade de seu envolvimento na infração, tenha atribuído 
expressamente essa condição (2005, p. 11). 

 

Outra divergência doutrinária ocorre, quanto ao momento do indiciamento 

pelo delegado. Em algumas polícias civis o indiciamento é realizado no corpo do 

                                                           
26 GUILHERME, Ricardo Eduardo. Indiciamento no inquérito policial. Disponível em: 
<http://www.oabsp.org.br/noticias/2005/11/08/3288>. Acesso em: 21 out. 2016, p. 11. 
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relatório do inquérito policial, sob a forma de conclusão, após a menção das 

diligências realizadas com vistas à elucidação do fato apurado.  

Registre-se que há jurisprudência no sentido de acolher habeas corpus 

quando o indiciamento é realizado à revelia de elementos mínimos de convicção, 

apesar de o indiciamento ser ato privativo do delegado.  

Neste sentido, o Superior Tribunal Federal por meio do Habeas-corpus n. 

43.599, da 6ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendeu o 

seguinte: “o indiciamento configura constrangimento quando a autoridade policial, 

sem elementos mínimos de materialidade delitiva, lavra o termo respectivo e nega 

ao investigado o direito de ser ouvido e de apresentar documentos”. 

Finalmente, vale dizer que não cabe indiciamento após o recebimento da 

denúncia, pois se trata de ato próprio da fase inquisitorial, o que torna imprópria a 

sua efetivação quando já instaurado o processo penal. 

 

2.4. Do arquivamento 

 

O art. 17 do Código de Processo Penal estabelece que a autoridade policial 

não poderá arquivar autos de inquérito. É inquestionável que somente o juiz, a 

requerimento do Ministério Público, poderá tomar esta providência. 

Segundo Nucci27 somente o Ministério Público, “titular da ação penal, órgão 

para o qual se destina o inquérito policial, pode pedir o arquivamento, dando por 

encerradas as possibilidades de investigação”. Não é atribuição da polícia judiciária 

dar por findo o seu trabalho, nem do juiz.  

É possível, portanto que o representante do parquet requeira o arquivamento, 

a ser determinado pelo magistrado, sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo 

a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos 

ao Procurador-Geral de Justiça para que, nos termos do art. 28 do Código de 

Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso. 

Tratando-se de inquérito que apura crime de ação penal privada, os autos 

aguardam a iniciativa do ofendido ou seu representante legal. O autor explica que a 

vítima deve oferecer a queixa dentro do prazo legal, sob pena de ser decretada a 

extinção da punibilidade pela decadência, neste caso os autos serão arquivados. O 

                                                           
27NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014, p.  99. 
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pedido de arquivamento pelo ofendido equivale à renúncia tácita, também causa de 

extinção da punibilidade. 

Cabível destacar o art. 18 do Código de Processo Penal, que determina que 

“depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta 

de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, 

se de outras provas tiver notícia”. 

Isso quer dizer, que ao ser promovido o arquivamento do inquérito pelo 

Ministério Público e homologado pelo juiz, não poderá a ação penal ser ajuizada 

contra os mesmos investigados e em relação aos mesmos fatos, sem que surjam 

novas provas.  

No mesmo sentido, foi editada a Súmula 524 do STF “ arquivado o inquérito 

policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a 

ação penal ser iniciada, sem novas provas”. 
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3 A EFICÁCIA DO INQUÉRITO POLICIAL NA ATUALIDADE 

 

Uma questão relevante a ser abordada versa sobre a eficácia do inquérito 

policial no Brasil, ou seja, se, atualmente, ainda atende às necessidades do sistema 

processual brasileiro. Para tanto, pode-se destacar dados coletados por Misse28.  

Em tal levantamento, realizado por cerca de sessenta pesquisadores em 

cinco estados, concluiu-se, dentre outras coisas, que o único Estado em que a 

elucidação de homicídios dolosos chega a 70% dos casos é o Distrito Federal, onde 

a maior parte dos crimes é cometida por pessoas conhecidas das vítimas.  

No Rio de Janeiro, onde a maioria dos casos é atribuída ao tráfico de drogas 

ou às milícias, e em Minas Gerais, de cada cem inquéritos de homicídios, cerca de 

quinze são elucidados, com identificação do autor.  É necessário, portanto, analisar 

se haveria outras formas mais eficientes de conduzir a fase pré-processual. 

De posse de tais informações, pode-se inferir que no Brasil, a apuração 

criminal tornou-se pouco eficaz e excessivamente burocratizada, sem a 

contrapartida de ser utilizada como meio de prova eficiente no processo. Essa 

desmedida burocratização tornou o inquérito policial lento e demasiadamente formal, 

indo de encontro com sua finalidade maior: a celeridade e o aproveitamento da 

situação de fato, para um levantamento de evidências robustas e úteis à ação penal 

subsequente. 

Esse modelo ainda sobrecarrega as polícias judiciárias que, contando com 

reduzido efetivo, ainda são obrigadas a dispensar uma parte significativa de seus 

policiais em atividades cartorárias e documentais, desnecessárias, considerando 

que o inquérito policial é mera peça de informação criminal, conforme denominação 

mais adequada de inquérito e já utilizada por alguns magistrados. 

Para Borges 29  o Brasil após quase um século e meio de sua primeira 

definição legal, é um dos poucos países que ainda mantêm o sistema de 

investigação preliminar policial basicamente nos mesmos moldes em que foi gerado. 

Na contramão da história, não conseguiu evoluir por motivos culturais, sociais, 

econômicos e políticos, na mesma velocidade das organizações criminosas que, a 

passos largos, já atingiram a era dos crimes cibernéticos.  

                                                           
28MISSE, Michel. O inquérito policial no Brasil. Uma pesquisa empírica. Rio de Janeiro: Booklink, 
2009. Disponível em: <http://fenapef.org.br/fenapef>. Acesso em: 19 out. 2016. 
29BORGES, João Evandro Vilar.  Artigo: Inquérito policial: dados probatórios de sua ineficácia. 
Disponível em: <http://fenapef.org.br/fenapef>. Acesso em: 21 out. 2016. 
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A maioria dos que se opõem ao modelo de inquérito policial no Brasil, o fazem 

com base em pesquisas que demonstram sua ineficácia, pois apontam para um 

número pífio de ações penais e condenações em relação ao número de inquéritos 

instaurados. Este fato contraria, em tese, o princípio constitucional da eficiência. Se, 

no âmbito desse princípio, ainda forem observadas as ideias de prestabilidade, 

presteza e economicidade que lhes são inerentes, o inquérito policial é ferido de 

morte, tendo em vista os resultados que apresenta. 

O autor supracitado destaca que, os reflexos desse modelo de investigação 

criminal são sentidos através dos baixíssimos índices de confiabilidade da 

população brasileira em relação às instituições policiais.  

Salienta também que, para agravar a situação, somam-se o despreparo 

policial, a corrupção, a remuneração pouco atrativa para os melhores profissionais, a 

manutenção de castas privilegiadas dentro das instituições e que as utilizam em 

benefício próprio, a ausência de critérios técnico-científicos na coleta de provas e os 

poucos recursos dispensados pelos governos para o seu funcionamento e 

manutenção.  

Borges ainda explica o seguinte:  

 

[...] Caminhando diametralmente contra os fins a que se propôs 
(apuração das infrações penais e da sua autoria), a lentidão no 
trâmite dos inquéritos tem papel fundamental no seu desfecho. 
Geralmente, cria-se uma série de procrastinações injustificáveis, haja 
vista os sucessivos pedidos de dilação de prazo ao Judiciário para a 
conclusão do feito. Destarte, mais difícil se torna a apuração do 
delito, pois certamente provas valiosas irão desaparecer nesse 
interregno. O tempo age a favor do criminoso (2016, p. 1). 

 

Outra questão que interfere diretamente na eficácia do inquérito policial é a 

característica de imparcialidade que confere o potencial necessário para que se 

torne, dentro do sistema acusatório, um instrumento útil para a otimização de uma 

importante divisão bem definida das funções dos atores no processo penal, evitando 

a promiscuidade e a contaminação que leva à parcialidade. 

Embora se opere em uma fase pré-processual, o inquérito policial é uma 

barreira a esse tipo de contaminação, possibilitando ao futuro acusador uma visão 

serena do contexto apurado, bem como ao julgador que deve ser mantido ao 

máximo distante das operações investigatórias, a necessária imparcialidade no 

julgamento. 
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Borges 30  ensina que a investigação visa a apurar a verdade e não 

simplesmente obter indícios e provas para a acusação. A presidência da 

investigação deve ser neutra. Não se pode afirmar que seria possível falar em 

igualdade processual se o acusador se confunde com o investigador e o eventual 

defensor deve requerer a ele as diligências de seu interesse na fase investigatória. 

 

[...] conceder ao Estado diante da infração uma fase inicial inquisitiva 
e discricionária levada a cabo por um órgão neutro e inclusive 
externo ao futuro processo criminal é contrabalançar uma situação 
de provisória desigualdade. Equidade em confronto com igualdade 
aritmética. Já conceder amplos poderes à acusação que passa a 
dominar todos os meios de investigação e inclusive a deferir ou não a 
realização de diligências a seu critério, equivale a um desequilíbrio 
indesejável de forças (2016, p.1). 

 

De todo o exposto compreende-se que a polícia judiciária precisa ser 

aparelhada para tão alta missão, tanto mais que o Código de Processo Penal a 

prevê expressamente em seu art. 6o, inciso IX. In verbis:  

 

Art. 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 
autoridade policial deverá:  
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista 
individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e 
estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer 
outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu 
temperamento e caráter. 

 

Para tanto seria necessária uma reforma de base, em que se estruturasse a 

polícia judiciária em quadros próprios, separando-a da polícia de segurança e da 

polícia política. Reorganizada em bases científicas e cercada de garantias que a 

afastem das influências e injunções de ordem partidária, a polícia judiciária, que é 

das peças mais importantes e fundamentais da justiça penal, estará apta para tão 

alta e difícil tarefa. 

 

3.1. Estatísticas  

 

Segundo dados coletados junto ao banco de dados do Ministério Público do 

Rio de Janeiro e com base nos registros de ocorrência que são publicados pela 

                                                           
30BORGES, João Evandro Vilar. Inquérito policial: dados probatórios de sua ineficácia. Disponível 

em: <http://fenapef.org.br/fenapef>. Acesso em: 21 out. 2016.  
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Polícia no Diário Oficial, o trabalho desenvolvido por Misse31 chega a um resultado 

aproximado quanto à taxa de elucidação dos inquéritos policiais (excluídos os 

flagrantes, em sua maior parte produzidos pela Polícia Militar). 

Tomando-se por base o ano de 2005, no Rio de Janeiro, capital, Misse32 

anota que foi analisado o que aconteceu com os registros das ocorrências, 

verificadas naquele ano, até 2009, com base no banco de dados da primeira central 

de inquéritos do Ministério Público, obteve-se os números apresentados na tabela 

abaixo. 

Tabela 1: Relação entre ocorrências registradas na polícia em 2005 e 

inquéritos tombados até 2009. 

 

FREQUÊNCIA HOMICÍDIO 
DOLOSO 

ROUBOS ESTELIONATOS 

OCORRÊNCIA 
REGISTADA NA 

POLÍCIA 

 

3.167 

 

69.621 

 

9.101 

 

INQUÉRITOS 
TOMBADOS NO MP 

 

2.928 

 

1.258 

 

3.052 

Fonte: MISSE, Michel. O inquérito policial no Brasil. Uma pesquisa empírica. Rio de Janeiro: 
Booklink, 2009. Disponível em: <http://fenapef.org.br/fenapef>. Acesso em: 19 out. 2016, p. 47. 
 

Misse 33  explica que, no caso dos homicídios dolosos (tentados e 

consumados), que por lei devem ser julgados por tribunal de Júri, a taxa de 

inquéritos enviados ao Ministério Público até quatro anos depois do ocorrido, 

alcança 92,5%. No caso de roubos, o percentual cai para 1,8%, o que é 

compreensível dado que a maior parte dos processos por roubo não tem autoria 

identificada e é decorrente, quase sempre, de flagrantes (não incluídos na tabela).  

Descreve ainda, que quanto ao estelionato, o percentual é de 33,5%, bem 

mais alto que roubo e que parece decorrer da denúncia da vítima e das informações 

que, prestadas por ela, permitem à polícia melhores condições de investigação. De 

qualquer forma, é evidente que 7,5% dos registros de homicídio doloso (consumado 

e tentativa), 98,2% das ocorrências de roubo e 63,5% dos estelionatos registrados 

                                                           
31MISSE, Michel. O inquérito policial no Brasil. Uma pesquisa empírica. Rio de Janeiro: Booklink, 

2009. Disponível em: <http://fenapef.org.br/fenapef>. Acesso em: 19 out. 2016, p. 47. 
32MISSE, Michel. Loc. Cit., p. 47.  
33Idem 
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pela polícia da capital do Estado do Rio de Janeiro não chegam ao conhecimento do 

Ministério Público até quatro anos depois de ocorridos. Certamente ainda, 

constituem verificação de procedimento de infrações e aguardam o momento (que 

pode ser infindável) de se transformarem em inquéritos. Quando, no entanto, avalia-

se o que aconteceu com os inquéritos encaminhados ao Ministério Público, chegam-

se a resultados mais esclarecedores.  

Dados extraídos do artigo de Misse destaca o seguinte:  

 

[...] embora 92,5% dos inquéritos de homicídios dolosos tenham 
chegado ao conhecimento do MP, apenas 3,6% transformaram-se 
em ação penal até quatro anos depois das ocorrências, a grande 
maioria ficou no “pingue-pongue”. No caso de roubo, embora já fosse 
muito pequeno o número de inquéritos que chegaram ao MP, apenas 
30% levaram à denúncia dos indiciados, mais da metade retornaram 
ao pingue-pongue. Se comparado ao volume de ocorrências, apenas 
0,5% transformou-se em ações penais, se excetuados os flagrantes. 
Mesmo no caso de estelionato, que apresentava um volume 
relativamente maior de inquéritos conhecidos do MP, o número deles 
que se transformou em ação penal não ultrapassou 16% (2009, p. 
47) 

 

Para o autor supracitado, se for analisado os dados do Tribunal de Justiça 

referentes aos flagrantes de homicídio (consumado e tentativa) tombados em 2005, 

em anexo, “no mesmo ano da ocorrência, o total de homicídios que é esclarecido na 

capital do estado do Rio de Janeiro não chega a 11%, podendo variar no máximo até 

15% das ocorrências até quatro anos depois”. 

Outro trabalho que fundamenta a ineficiência do inquérito policial é o Relatório 

Nacional da Execução da Meta 2, em anexo, no qual teve por objetivo concluir as 

investigações por homicídio doloso instaurados até 31 de dezembro de 2007.  

Esse estudo mostrou que o trabalho desempenhado pela Força Nacional de 

Segurança Pública da Polícia Judiciária, teria por objetivo movimentar os inquéritos 

policiais que estavam pendentes em todas as unidades da federação até o ano de 

2012. Realmente houve movimentação nesse sentido, mas, com baixo índice de 

autores de homicídio denunciados. Verificam-se que na maioria dos Estados da 

Federação existem uma desclassificação do crime ou arquivamento.  

Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público são várias as causas que 

ensejam o arquivamento dos inquéritos, no entanto, “a principal delas é a 

possibilidade de se determinar, após a investigação, o autor do crime de homicídio”. 
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[...]. Há diversas causas para o arquivamento dos inquéritos, mas a 
principal delas é a impossibilidade de se determinar, após a 
investigação, o autor do crime de homicídio. Dentre as outras estão a 
morte do autor, a prescrição, etc. Antes de qualquer proposta de 
arquivamento, é necessário que se esgotem as diligências viáveis 
para encontrar o autor do crime. 
Ainda que não haja total identidade entre o número de denúncias e o 
de crimes esclarecidos, já que se pode esclarecer um crime sem 
haver subsequente possibilidade de denúncia, a proporção entre 
denúncias e arquivamentos resulta em um dos índices mais 
qualificados de avaliação do sistema investigatório e de mensuração 
do grau de impunidade (2012, p. 45). 

 

3.2. O inquérito policial na Espanha 

 

Misse34 descreve que a reforma do processo penal espanhol ocorreu a partir 

da promulgação da Constituição Federal de 1978. Já o Código Penal espanhol na 

data de 1959 e, ainda, define os crimes e as penas, assim como a LECRIM (Ley de 

Enjuiciamiento Criminal) que vigora desde 1882, apesar de várias alterações. 

 O autor acima observa que o processo penal Espanhol é dividido em fase de 

instrução preliminar (pré-processual) e, fase do juízo oral (fase processual). Do qual 

foi mantido o procedimento sumário e instituído o procedimento abreviado como 

sistema de investigação preliminar para os delitos com pena prevista inferior a nove 

anos. 

 Misse35 ressalta que, o rito sumário tem início com a prisão em flagrante “ou a 

partir do conhecimento pelo juiz de instrução de uma ocorrência de crime. As 

atribuições do juiz de instrução vão desde a determinação de diligências até a 

aplicação de medidas cautelares ou instrumentais restritivas de direitos”. 

 Desta forma, verificou-se que na Espanha, o magistrado da instrução é o 

principal servidor da investigação preliminar, pois é ele quem possui as prerrogativas 

necessárias para que a investigação possa ser realizada e quem toma as decisões 

sobre as diligências.    

Segundo Misse36 o sistema de investigação preliminar Espanhol “considera 

que as decisões do juiz instrutor são imparciais. A manutenção da neutralidade do 

                                                           
34MISSE, Michel. O inquérito policial no Brasil. Uma pesquisa empírica. Rio de Janeiro: Booklink, 
2009. Disponível em: <http://fenapef.org.br/fenapef>. Acesso em: 19 out. 2016, p.14.  
35MISSE, Michel. O inquérito policial no Brasil. Uma pesquisa empírica. Rio de Janeiro: Booklink, 
2009. Disponível em: <http://fenapef.org.br/fenapef>. Acesso em: 19 out. 2016, p.14.   
36MISSE, Michel. Loc. Cit., p. 14.  
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juiz de instrução durante a investigação preliminar é tão importante, que qualquer 

comprometimento o impede de atuar na fase processual”. 

 Ainda, no entendimento do autor acima, o juiz de instrução delega à polícia 

Judiciária a investigação do crime ocorrido, fazendo uso de diligências necessárias 

para a apuração do caso.  

 

[...] Durante a investigação são colhidas declarações do acusado e 
das testemunhas, além de serem produzidos os exames periciais 
pertinentes e necessários. Quando a polícia judiciária é responsável 
pela colheita de dados, é o juiz de instrução que homologa ou não 
para transformar os dados em provas antecipadas (2009, p. 14). 

 

 Para Misse 37  as medidas cautelares são decretadas pelo magistrado de 

instrução para garantir a responsabilização penal e civil do acusado. As medidas 

restritivas de direitos determinadas pelo juiz de instrução podem ser aplicadas 

quando o acusado prejudica a produção de provas durante o sumário e podem 

variar desde a limitação do direito de liberdade pessoal até a limitação de dispor do 

patrimônio. A acusação e a defesa podem requerer ao juiz de instrução a realização 

de diligências, porém o juiz decide sobre a sua necessidade. 

 

Em 1988 foi introduzido no sistema Espanhol o procedimento 
abreviado, que prevê o rito acelerado com características de 
oralidade e concentração de atos, bem como com possibilidade de 
acordo entre as partes. Neste caso, existe uma participação maior do 
Ministério Público na instrução preliminar, sendo a investigação 
preliminar chamada de “diligências prévias”. Quando a polícia produz 
uma espécie de termo circunstanciado com elementos suficientes 
para o Ministério Público formular a acusação, serão dispensadas as 
diligências prévias. A polícia judicial espanhola pode iniciar 
investigações a partir do recebimento de informações sobre 
ocorrências de crimes, oriundas de várias fontes, como por exemplo, 
denúncia anônima. Pode realizar investigação preliminar com 
duração de até 24 horas, assim consideradas medidas de urgência. 
Após este período, somente pode realizar diligências com 
autorização do magistrado de instrução. Portanto, a polícia judiciária 
espanhola cumpre função de auxílio no procedimento sumário, tendo 
as suas ações finalidade de colaborar com as investigações 
realizadas pelo Ministério Público e pelo juiz de instrução (2009, p. 
14). 

 

                                                           
37Idem   
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 Misse 38  ensina que, além de realizar medidas urgentes na investigação 

preliminar, a polícia judiciária também realiza diligências preventivas. Enquanto o 

sumário tem o objetivo de preparar o juízo oral, já as diligências de prevenção 

servem para colocar à disposição do juiz de instrução todos os efeitos, instrumentos 

ou provas que possam desaparecer. Por isso, pode-se dizer que a polícia Judiciária 

tem como uma de suas funções a prevenção da instrução judicial. 

 O autor acima explica que, pela LECRIM - (Ley de Enjuiciamiento Criminal) a 

polícia Judicial também tem a função de receber declarações e informações que 

possam ser indícios da existência de um delito. Entretanto, esta atividade não é 

considerada formal, sendo as declarações de testemunhas colhidas pela polícia 

meramente informativa, já que o juiz poderá ou não considerá-las. 

 A falta de controle sobre a atividade da polícia judicial é apontada por Misse 

como um grande problema no sistema Espanhol, in verbis:  

 

[...] uma vez que, os juízes de instrução têm que confiar nos dados 
colhidos pela polícia, principalmente nos casos em que os crimes são 
descobertos durante as atividades rotineiras da polícia. Na maioria 
dos casos, a instrução judicial, na prática, é apenas repetição das 
ações desenvolvidas anteriormente pela polícia ou pelo Ministério 
Público (2009, p. 16). 

 

Nesse contexto, Odone e Paloma comentam que a primeira conclusão geral é 

a de que a instituição clássica e napoleônica do juiz de instrução, como dono e 

senhor da investigação e das medidas cautelares, está em franca decadência, e já 

se abandonou ou está praticamente abandonada na maioria dos sistemas penais 

europeus, informam: 

 

[...] Na própria França, ela foi progressivamente marginalizada. 
Inclusive em países (v.g. Espanha) em que ainda persiste o juiz de 
instrução, há uma tendência acentuada no sentido de confiar ao 
promotor atividades essenciais de investigação e persecução da 
criminalidade e a criação da figura do “juiz de garantias”. A convicção 
é que esse modelo clássico já não serve. É necessário que o 
processo seja o próprio de um Estado Democrático de Direito, 
cabendo propor que o Ministério Público não somente seja a 
autoridade encarregada da investigação criminal (tal como já ocorre 
em países do sistema continental europeu, como Alemanha, Itália e 
Portugal), mas o diretor ou dono absoluto desta (2016, p. 1). 

 
                                                           
38MISSE, Michel. O inquérito policial no Brasil. Uma pesquisa empírica. Rio de Janeiro: Booklink, 
2009. Disponível em: <http://fenapef.org.br/fenapef>. Acesso em: 19 out. 2016, p.14.  
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3.3. Inquérito policial na Alemanha 

 

Odone e Paloma 39 afirmam que na Alemanha, desde 1975 desapareceu a 

figura do juiz instrutor. O Ministério Público é o dono e o senhor da instrução 

criminal, submetido ao princípio da legalidade e obrigado a investigar os fatos de 

forma imparcial.  

Nesse sentido, anotam os autores acima que, a polícia é no processo penal, 

um “órgão auxiliar que atua por ordem, direção e vigilância jurídica do Ministério 

Público, competindo àquela a tarefa principal de esclarecimento, vigiada e ordenada 

pelo Ministério Público”. Desta forma, o trabalho material de investigação se 

transfere sempre em maior medida à polícia. Assim, apenas “os casos que exigem, 

por um lado, conhecimentos jurídicos especiais e, por outro lado, distintos meios 

materiais e pessoais são averiguados pelo próprio Ministério Público”. 

Odone e Paloma40 ainda destacam que, o Ministério Público, como órgão 

independente da administração de Justiça, “situado entre o executivo e o judiciário, 

porém, rodeado de garantias, pode e deve frenar, em todas as partes, o excesso de 

zelo do Poder Executivo”. Isso em virtude, de estar confiada a administração da 

justiça penal, ao referido órgão. Desta forma, mesmo que a polícia desempenhe 

atividades de investigação, ao Ministério Público é conferido o domínio perante o 

procedimento de investigação preliminar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. A investigação criminal pelo Ministério 

Público no direito comparado e o retrocesso do projeto de emenda constitucional - (PEC) - n.-
37. Disponível em:< http://www.tribunavirtualibccrim.org.br>. Acesso em: 22 out. 2016, p.1. 
40SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. Loc. Cit., p.1. 
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3.4. Inquérito policial nos Estados Unidos da América 

 

Para Odone e Paloma41 “nos Estados Unidos da América, não existe um juiz 

investigador ou um juiz de instrução”. Sendo assim, a fase da investigação inicial 

está confiada aos agentes policiais e às agências federais de investigação, que 

entregam o informe ao Promotor do qual determina se existe ou não “elementos 

para apresentar a prova ante o “Grand Jury”, que é tecnicamente parte do 

Departamento de Justiça e que se utiliza também para investigar dados ou obter 

prova sobre uma atividade delitiva suspeita”. 

Não obstante, no sistema Federal, a investigação é conduzida por agentes 

federais de acordo e em coordenação com o Promotor ou um Advogado do 

Departamento de Justiça. Os autores explicam que, “durante a fase de investigação, 

há uma colaboração entre o Promotor e os agentes policiais. Mesmo após a 

realização da acusação formal, o agente policial auxilia o Promotor”. 

Odone e Paloma42 apontam que na década de 70, quando foi realizado o 

mais completo estudo empírico em relação a 153 departamentos de polícia, sobre as 

deficiências na investigação criminal pelos detetives policiais, foi recomendado a 

atribuição de algumas tarefas de investigação ao Ministério Público. Em virtude, da 

escassez dos serviços de investigação criminal da polícia norte americana, que 

dentre outras responsabilidades, a de recolher provas, que seria destinada ao 

Ministério Público. “Talvez essa insuficiência de provas tenha contribuído para o 

incremento de casos arquivados sem acusação e ao enfraquecimento da posição do 

promotor em sua negociação com a defesa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. A investigação criminal pelo Ministério 
Público no direito comparado e o retrocesso do projeto de emenda constitucional - (PEC) - n.-
37. Disponível em:< http://www.tribunavirtualibccrim.org.br>. Acesso em: 22 out. 2016, p.1. 
42SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. Loc. Cit., p. 1.  
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4 A LEGITIMAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Odone e Paloma43 apresentam, em artigo publicado no site Tribuna Virtual, 

argumentos essenciais que legitimam a investigação pelo Parquet no Estado 

Democrático de Direito.  

 

4.1. Argumentos criminológicos 

 

Odone e Paloma44 afirmam que, a criminologia demonstrou seguramente, a 

escassez de meios, as resistências decorrentes das concepções ideológicas e das 

representações teóricas dos próprios policiais, bem como das várias formas de 

corrupção. “As investigações empíricas revelam as elevadíssimas cifras negras da 

criminalidade não investigada ou não esclarecida pela polícia”.  

Ressaltam, ainda, os autores que existe um consenso na comunidade jurídica 

“de que o vigente modelo de investigação até pouco tempo confiado à polícia não é 

eficaz na investigação e elucidação dos crimes”. In verbis: 

 
[...] Esse quadro estatístico concernente à criminalidade global, em 
que predominam os denominados crimes de rua (“street crimes”), 
agrava-se em virtude da escassa apuração e/ou punição da 
criminalidade não convencional, ou seja, dos crimes corporativos 
(“corporate and white-collar crimes”), do crime organizado 
(“organized crime”) e do crime organizado transnacional 
(“transnational organized crime”), cometidos com especial 
conhecimento técnico e profissional por agentes que desfrutam de 
elevada posição de poder socioeconômico dificultando, assim, a 
investigação e punição dessas atividades criminosas (2016, p. 1). 

 

4.1.1. Argumentos de política criminal 

 

De acordo com Odone e Paloma45 a opinião pública e a comunidade jurídica 

internacional, indiscutivelmente, legitimam a investigação criminal e o controle da 

atividade policial pelo Ministério Público.  

                                                           
43SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. A investigação criminal pelo Ministério 
Público no direito comparado e o retrocesso do projeto de emenda constitucional - (PEC) - n.-
37. Disponível em: <http://www.tribunavirtualibccrim.org.br>. Acesso em: 22 out. 2016, p. 1. 
44SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. Loc. Cit. p. 1. 
45Idem  
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Acrescentam os autores que, os membros da Associação Internacional de 

Direito Penal, reunidos no encontro preparatório de Berna, em abril de 1988, 

elaboraram uma Resolução aprovada pelo Congresso da Associação Internacional 

de Direito Penal (AIDP), de Viena.  Em outubro de 1989, foi recomendado a 

necessidade de que os órgãos de investigação atuem sob a direção e o controle de 

autoridade de persecução ou de julgamento. 

Igualmente, anotam os referidos autores que, o 8º Congresso de Organização 

das Nações Unidas - ONU, sobre a Justiça Penal e o Tratamento dos Delinquentes, 

realizado em Havana, Cuba, em 1990. Fez uma recomendação n. 11, atribuindo ao 

Ministério Público a realização de investigações criminais no caso de delitos 

“cometidos por agentes de Estado, nomeadamente atos de corrupção, de abuso de 

poder, de violações graves dos direitos humanos e outras infrações reconhecidas 

pelo direito internacional”, citam-se:  

 
[...] Também o “Corpus Iuris” se refere ao futuro Ministério Público 
Europeu, que disporia de amplos poderes de investigação em todo o 
território comunitário. Finalmente, nos crimes de competência do 
recém-instalado Tribunal Penal Internacional, o Ministério Público 
tem o dever de realizar a investigação e persecução penal, incluindo-
se aí numa tendência moderna de transcender sua posição de parte 
acusadora a uma postura de imparcialidade – o dever de investigar e 
de coletar e examinar todas as circunstâncias incriminadoras e as 
excludentes, podendo determinar o comparecimento e interrogatório 
dos indivíduos sob investigação, as vítimas e testemunhas arts. 53 e 
54, do Estatuto de Roma do TPI, de 1998 (2016, p. 1). 

 

Os autores ainda destacam que, na América Latina, há um exemplo bem 

recente que sinaliza que a tendência legislativa também se afina com o sistema 

continental europeu. No Chile, além de previsto expressamente na Constituição, o 

recente Código de Processo Penal, em vigor a partir de 2000, estabelece que o 

Ministério Público dirigirá de forma exclusiva a investigação dos fatos constitutivos 

de delito, os que determinarem a participação punível e os que comprovarem a 

inocência do imputado (art. 3º), vejamos: 

 
[...] os Promotores praticarão todas as diligências que forem 
conducentes ao êxito da investigação e dirigirão a atividade da 
polícia (art. 77). A polícia de investigações é auxiliar do Ministério 
Público nas tarefas de investigação (art. 79); seus funcionários 
executarão suas tarefas sob a direção e responsabilidade dos 
Promotores e de acordo com as instruções que estes derem para os 
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efeitos da investigação, sem prejuízo de sua dependência das 
autoridades da instituição a que pertencerem (art. 80) (2016, p. 1). 

 

4.2. Argumentos normativos: tendência jurisprudencial do STF 

 

Não só os subsídios coligidos nos sistemas comparados, mas também a 

melhor hermenêutica constitucional legitima a investigação pelo Ministério Público. 

Nesse contexto, Odone e Paloma46 explicam que, no Brasil, a fisionomia do 

Ministério Público vem delineada pela Constituição Federal no Capítulo IV, arrolada 

entre as “funções essenciais à Justiça”, como instituição permanente, essencial à 

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

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, 

Constituição Federal).  

Além disso, os autores anotam que a Constituição cuidou de assegurar-lhe 

uma série de garantias e prerrogativas, entre as quais sobressai a autonomia 

funcional e administrativa (§ 2.º, art. 127, CF), a vitaliciedade, a inamovibilidade e a 

irredutibilidade de subsídio (art. 128, CF).  

Por último, mas não menos relevante, a Carta Magna, no seu art. 129, 

expressamente atribuiu ao Ministério Público as seguintes funções institucionais: 

 

[...] de promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da 
lei (inc. I), promover o inquérito civil e a ação civil pública (inc. III), 
exercer o controle externo da atividade policial (inc. VII), requisitar 
diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (inc. 
VIII) e exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade (inc. IX) (1998, p. 46).  

 

Odone e Paloma47 destacam que “todas essas funções restam esvaziadas se 

a polícia detém o monopólio da investigação criminal que desemboca no vetusto e 

jurássico inquérito policial”. 

A Constituição Federal concebeu a segurança pública como dever do Estado, 

“direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública 

e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio da polícia federal, 

rodoviária, ferroviária, civil e militar (art. 144 da Constituição Federal)”. 

                                                           
46SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. A investigação criminal pelo Ministério 
Público no direito comparado e o retrocesso do projeto de emenda constitucional - (PEC) - n.-
37. Disponível em: <http://www.tribunavirtualibccrim.org.br>. Acesso em: 22 out. 2016, p. 1. 
47SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. Loc. Cit., p. 2. 
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Odone e Paloma 48  explicam que a Carta Magna somente diz que a 

exclusividade da polícia federal se refere ao exercício de funções de polícia judiciária 

da União, mas não para investigações. “Por outro lado, a incumbência à polícia civil 

dos Estados das funções de polícia Judiciária e a apuração de infrações penais foi-

lhe conferida sem o caráter de exclusividade”. 

 
[...] Não fosse assim, sequer estaria recepcionado o art. 4.º do CPP, 
que permite a apuração de infrações por outras autoridades 
administrativas. Ao fazer uma investigação no âmbito de suas 
atribuições, não exerce o Ministério Público atividade de polícia 
judiciária, mas simplesmente atividade de investigação, diversa do 
inquérito policial, de maneira semelhante à que o particular também 
pode fazer. Invalidar elementos colhidos pela investigação ministerial 
implicaria o absurdo de desconsiderar elementos de convicção 
obtidos inclusive em inquérito civil autorizado pela Carta Magna 
(2016, p. 2). 

 

Ademais, a Constituição Federal conferiu ao Ministério Público o controle 

externo da polícia e a indispensável independência funcional para fazer frente às 

pressões políticas e econômicas, situando a instituição entre as funções essenciais 

à Justiça. 

Desta forma, salientam os autores que o princípio constitucional da eficiência 

(art. 37 da CF) da administração da Justiça, no caso, na persecução criminal, ficaria 

comprometido se o Ministério Público ficasse enfeitando a Constituição como figura 

meramente decorativa, na medida em que seria um controle externo “puramente 

nominal ou simbólico, sem nenhuma concretização fática, se permanecesse 

impassível sem poder investigar, quando a polícia, por inércia, pressão do poder 

político ou econômico ou outro interesse espúrio”, ficasse impossibilitada de agir por 

falta de garantias.  

Odone e Paloma 49  descrevem que no Estado Democrático de Direito 

tampouco é aceitável que o Ministério Público figure tão somente como instrumento 

cego, quase subserviente, da “informatio delicti” produzida pela polícia, seguem:  

 

[...] Concepções antigas baseadas no CPP elaborado no auge da 
ideologia Fascista, quando predominava o Estado de Polícia, devem 
ser erradicadas, por intermédio de uma hermenêutica constitucional 

                                                           
48SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. A investigação criminal pelo Ministério 
Público no direito comparado e o retrocesso do projeto de emenda constitucional - (PEC) - n.-
37. Disponível em: <http://www.tribunavirtualibccrim.org.br>. Acesso em: 22 out. 2016, p. 2. 
49SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. Loc. Cit., p. 2.  
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evolutiva e sistemática, na medida em que a Constituição de 1988 

acolheu outro modelo ancorado no Estado Democrático de Direito. A 
especial posição de “independência funcional” do Ministério Público 
em relação ao Executivo e às pressões de toda ordem, ao contrário 
da falta de garantias da polícia em relação ao poder político e 
econômico, aconselha que o MP possa realizar, por si mesmo, ou em 
conjunto com a Polícia, investigações circunscritas a esse tipo de 
criminalidade, mas tão somente em caráter excepcional, justificado 
em cada caso, incluindo-se nesse rol os crimes de corrupção de 
funcionários, inclusive policiais, bem como os crimes cometidos por 
autoridades pertencentes ao Poder Executivo e Político, ao qual a 
polícia está subordinada diretamente (2016, p. 2). 

 

Não obstante, ensinam os supracitados autores que seria errôneo cominar, 

como regra geral, ao Ministério Público o papel ou as funções de polícia, pois, 

indiscutivelmente, destruiria a função constitucional do Ministério Público baseada 

na imparcialidade e compromisso com os direitos fundamentais, com efeito:  

 

[...] a lógica da polícia é uma lógica persecutória: ela tem a missão de 
encontrar os culpados, não os inocentes. Não parece adequado e 
nem suscetível de execução prática que o Ministério Público possa e 
deva substituir a atividade de investigação policial, assumindo as 
funções cotidianas da polícia ou a direção de inquérito policial, 
enquanto persista o atual modelo, exercendo aí as atribuições de 
Delegado de Polícia, emitindo ordens diretamente aos escrivães e 
inspetores de polícia (2016, p. 2). 

 

Odone e Paloma 50  informam que na Constituição Federal, a polícia está 

inserida como instituição integrante da segurança pública, enquanto a função 

primordial do Ministério Público é desenhada pela Constituição Federal como 

instituição essencial à justiça, “incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.  

A independência funcional segundo os autores acima, deriva logicamente do 

princípio institucional (art. 127 da CF), assim como as garantias da vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio (art. 128, inciso V, alíneas “a”, “b” e “c”, 

da CF).  

Em destaque os autores acima informam que “as regras existentes nos 

sistemas jurídicos examinados são consentâneas com o nosso modelo 

constitucional” na medida em que conferem ao Ministério Público o Poder de direção 

                                                           
50SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. A investigação criminal pelo Ministério 
Público no direito comparado e o retrocesso do projeto de emenda constitucional - (PEC) - n.-
37. Disponível em: <http://www.tribunavirtualibccrim.org.br>. Acesso em: 22 out. 2016, p. 2. 
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das atividades da polícia e de realizar investigações, geralmente por meio de 

policiais ou, em caráter excepcional, diretamente.  

Odone e Paloma 51  conclui, que quanto maior a autonomia da polícia na 

elaboração da investigação, mais o Ministério Público corre o risco de se tornar um 

órgão meramente homologatório. Por outro lado, se a investigação fosse realizada 

pelo referido órgão, não somente em relação a colheita de elementos acusatórios, 

mas também o favorável à defesa, a exemplo da legislação Alemã e da Italiana, 

estaria em consonância com a sua posição constitucional, ou seja, função essencial 

à justiça, nesse raciocínio poderia coibir abusos e evitar arbitrariedades. Isso 

porque, a Constituição Federal não impõe expressamente nenhuma vedação ao 

exercício eventual e excepcional do Ministério Público quanto a investigação 

criminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51SANGUINÉ, Odone; SANGUINÉ, Paloma de Maman. A investigação criminal pelo Ministério 
Público no direito comparado e o retrocesso do projeto de emenda constitucional - (PEC) - n.-
37. Disponível em: <http://www.tribunavirtualibccrim.org.br>. Acesso em: 22 out. 2016, p.2. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos, a segurança pública tornou-se tema amplamente discutido 

em todos os setores da sociedade, em razão do descontrole da criminalidade, 

proporcionado pela ausência da atuação do Estado em políticas sociais como 

educação e segurança. O descuido dos organismos governamentais nessas e 

outras áreas fundamentais, para a sociedade viver em harmonia, foram 

desprezadas. Isso fez com que as cidades brasileiras atingissem graus insuportáveis 

de violência urbana. 

Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo examinar se o inquérito 

policial é essencial, ou seja, se cumpre o papel diante das necessidades da 

sociedade, como sistema de investigação preliminar no Brasil.  

Nesse sentido, no primeiro momento foi feito estudo de abordagem histórica e 

constitucional do inquérito policial, das suas principais características, das formas de 

iniciação, bem como, do Relatório feito pela autoridade policial no indiciamento do 

investigado, do arquivamento e procedimento de investigação e pesquisa para 

comprovar se essa peça administrativa é eficiente ou não. 

De acordo com o que foi verificado nos dados extraídos das obras de Michel 

Misse dos anos de 2009 e 2010 e do Conselho Nacional do Ministério Público do 

ano de 2012, percebe-se que o inquérito policial não atende aos princípios 

importantes da Administração Pública, como a celeridade e a eficiência. Sendo 

assim, concluiu-se que ele é improdutivo. 

Também foi feito análise no sistema processual penal espanhol, considerado 

por muitos, modelo a ser copiado, comparando-o com o modelo brasileiro.  Desta 

forma, é importante ressaltar que não há sistema perfeito, pois mesmo em países 

considerados de primeiro mundo, nos quais os índices de criminalidade são baixos 

em relação ao Brasil, existe muitos problemas e debates que objetivam 

aperfeiçoamento constante. Ou seja, não basta copiar-se modelo estrangeiro é 

preciso respeitar as características e a cultura de cada país.  

Verificou-se que depoimentos de testemunhas, declarações de vítimas e 

suspeitos, feitos nas delegacias policiais, serão refeitos no processamento da ação 

penal. Isso indica que, realmente a investigação policial é burocrática o que impede 

de ser dinâmica, pois os policiais que estão envolvidos em procedimentos que serão 

refeitos, ou no Cartório produzindo-se documentos indispensáveis como o inquérito 
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policial, poderiam estar realizando diligências, escuta telefônica, degravações e, 

muitos outros procedimentos, que levariam a descobrir a autoria e materialidade dos 

delitos.  

Analisou-se que a maior parte do tempo é perdido com esses procedimentos 

que muitas vezes não servem para o oferecimento da denúncia, haja vista que não 

estão sujeitos ao contraditório e à ampla defesa. Neste sentido, foi observado que já 

existe entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que 

nenhum réu pode ser condenado com provas exclusivamente colhidas durante a 

investigação.  

Observou-se também que a maioria dos inquéritos iniciados para os crimes 

de homicídio, roubo ou estelionato são arquivados, desclassificados ou retornados 

às delegacias para novas diligências, gerando o chamado efeito “Pingue Pongue”. 

Na verdade, foram examinados que a investigação criminal foi importante 

dentro do sistema processual penal, pois é com uma boa investigação que se 

poderá haver justiça. Portanto, a fase investigativa tem que ser célere e deve conter 

indícios de autoria e materialidade que embasem a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público para iniciar-se a ação penal. 

Neste contexto, vários debates foram iniciados e sem dúvida a discussão 

sobre as deficiências do sistema processual penal brasileiro vieram à tona. Sendo 

assim, verifica-se que a necessidade de modernização do modelo de investigação 

policial baseada no inquérito policial é imprescindível no Brasil.  

Dessa forma, algumas atitudes devem ser tomadas, como por exemplo: 

acabar com o inquérito policial inquisitorial, substituído por investigação técnica 

preliminar, como em outros países; assim, caberá ao Ministério Público a tomada 

escrita de depoimentos, do contraditório, para decidir ou não o recebimento da 

denúncia. Assim, a investigação policial servirá apenas ao Ministério Público e não 

acompanhará mais o processo. 

No que tange a perícia técnica, esta será autônoma e não subordinada às 

polícias, já em relação a carreira, esta será única, com o fim gradual do cargo de 

delegado de polícia, pois os outros cargos são compostos por servidores formados 

em diversas áreas que possibilitam uma investigação mais eficaz e 

consequentemente a modernização da justiça criminal. 
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ANEXO 1 

 

Tabela 2: Procedimentos adotados quanto aos inquéritos de 2005 enviados ao 

Ministério Público até 2009. 

 

 
FREQUÊNCIA 

 
HOMICÍDIO 
DOLOSOS 

 
ROUBOS 

 
ESTELIONATO 

 
DENUNCIADOS 

 
111 

 
370 

 
489 

 
ARQUIVADOS 

 
394 

 
133 

 
396 

 
DEVOLVIDOS PARA 

NOVAS 
DILIGÊNCIAS 

 
 

2.400 

 
 

638 

 
 

2.011 

 
OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 
 

 
 

23 

 
 

117 

 
 

156 

Fonte: MISSE, Michel. O inquérito policial no Brasil. Uma pesquisa empírica. Rio de Janeiro: 
Booklink, 2009. Disponível em: <http://fenapef.org.br/fenapef>. Acesso em: 19 out. 2016, p. 47. 
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ANEXO 2 

 

Tabela 3: Relatório Nacional da Execução da Meta 2: Diagnóstico da 

investigação de homicídios no país.  

 

Desclassificações X Denúncias X Arquivamentos 

 

 

 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 
 % Desclassificações  % Arquivamentos  % Denúncias 

Fonte: Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Relatório nacional da execução da 
meta 2: um diagnóstico da investigação de homicídios no país. Brasília: Conselho Nacional do 
Ministério Público, 2012.  
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