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Noções gerais 

Conceito 

 

 

Procedimento administrativo de investigação preliminar presidido 
por delegado de polícia, na qualidade de autoridade de polícia 
judiciária, que tem como objetivo a apuração de elementos 
informativos acerca da existência (materialidade) e autoria de 
uma infração penal noticiada ou descoberta, viabilizando a 
identificação de fontes de prova. Fornece a base informativa 
necessária ao titular da ação penal para que forme seu 
convencimento acerca da instauração processo ou do não 
processo (opinio delicti) e a ao juiz, para que forme seu 
convencimento no sentido da decretação de eventuais medidas 
cautelares. 



Noções gerais 

Natureza 

 

 

Procedimento administrativo de investigação preliminar presidido 
por delegado de polícia, na qualidade de autoridade de polícia 
judiciária, que tem como objetivo a apuração de elementos 
informativos acerca da existência (materialidade) e autoria de 
uma infração penal noticiada ou descoberta, viabilizando a 
identificação de fontes de prova. Fornece a base informativa 
necessária ao titular da ação penal para que forme seu 
convencimento acerca da instauração processo ou do não 
processo (opinio delicti) e a ao juiz, para que forme seu 
convencimento no sentido da decretação de eventuais medidas 
cautelares. 



Noções gerais 

. O inquérito como procedimento administrativo 

. Sequência de atos (normas) que se desenvolve desprovido da 
estrutura dialética própria do processo 

. Objeto é a notícia-crime e não uma acusação formal 

. Inexistência de partes (relação jurídica processual) 

. Déficit de incidência do contraditório e ampla defesa 

. Atividade não converge para um ato sancionatório 

. Presidência não jurisdicional 

 



Noções gerais 

Órgão e autoridade encarregados 

 

 

Procedimento administrativo de investigação preliminar presidido 
por delegado de polícia, na qualidade de autoridade de polícia 
judiciária, que tem como objetivo a apuração de elementos 
informativos acerca da existência (materialidade) e autoria de 
uma infração penal noticiada ou descoberta, viabilizando a 
identificação de fontes de prova. Fornece a base informativa 
necessária ao titular da ação penal para que forme seu 
convencimento acerca da instauração processo ou do não 
processo (opinio delicti) e a ao juiz, para que forme seu 
convencimento no sentido da decretação de eventuais medidas 
cautelares. 



Noções gerais 

. O IP e as demais autoridades que realizam investigação criminal 

CPP, art. 4º - A polícia judiciária será exercida pelas autoridades 
policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por 
fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. (Redação 
dada pela Lei nº 9.043, de 9.5.1995) 

Parágrafo único.  A competência definida neste artigo não 
excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja 
cometida a mesma função. 

. Ex.: CPI, BACEN, COAF, corregedorias, comissões, PIC/MP 
(Resolução 13/2006, CNMP, alterada pela Resolução 111/2014; é 
questionada pela ADI 4305, Rel. Min. Ricardo Lewandowksi) 



Noções gerais 

. PL 8.045/10, art. 18, § 2º (ressalva outras autoridades) 

Título II: Investigação criminal (sigilo, direito de acesso, direitos 
do investigado, juiz das garantias etc.); Capítulo III > Inquérito 
policial 

CPP vigente > Título II: Inquérito policial 

. Questões: 

 > Quais as funções da polícia no Brasil? 

 > Quem é a autoridade que comanda as investigações? 

 > Quais órgãos policiais se incumbem da investigação (de quais 
crimes)? 

 


