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Transferência das investigações: 

Art. 2º, § 4º - O inquérito policial ou outro procedimento previsto 
em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por 
superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por 
motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância 
dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que 
prejudique a eficácia da investigação. 

. Delegado natural? 

. Preservação da impessoalidade na condução das investigações 

. Superior hierárquico: Delegado-geral de Polícia Civil, 
Superintendente Regional da Polícia Federal 
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Remoção do delegado 

Art. 2º, § 5º -  A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente 
por ato fundamentado. 

. Garantia da inamovibilidade? Hipóteses? 

. PEC 293/08:  O delegado de polícia de carreira, de natureza 
jurídica, exerce função indispensável à administração da justiça, 
sendo-lhe assegurada independência funcional no exercício do cargo, 
além das seguintes garantias: a) vitaliciedade, não podendo perder o 
cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; b) 
inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público; e c) 
irredutibilidade de subsídio. 
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> Quais órgãos policiais se incumbem da investigação (de quais 
crimes)? 

- Crimes eleitorais: Polícia Federal (interesse da União) 

> Há decisões do TSE fixando que, caso exista Delegacia de 
Polícia Federal na localidade, investigações podem ser realizadas 
pela Polícia Civil 

- Crimes militares: 

- Justiça Militar dos Estados: Polícia Militar (oficial designado); 
obs.: possibilidade de oficial do Corpo de Bombeiros 

- Justiça Militar da União: Forças Armadas (oficial designado) 
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- Crimes “federais”: Polícia Federal 

> Exemplos: crimes contra a administração direta, indireta, 
autarquias e empresas públicas; tráfico de drogas; contrabando e 
descaminho; crimes políticos; crimes previstos em tratado e 
convenção da competência da Justiça Federal; crime praticado a 
bordo de navio ou aeronave; reingresso de estrangeiro expulso 
(art. 338) 

> Atribuição investigativa da Polícia Federal corresponde à 
competência criminal da Justiça Federal? 

- Crimes comuns da competência da Justiça Estadual: Polícias Civis 
dos Estados... Apenas? 
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. Lei 10.446/02: 

Art. 1º Na forma do inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição, 
quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija 
repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do 
Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos 
de segurança pública arrolados no art. 144 da Constituição Federal, 
em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à 
investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais: 

I – seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (arts. 
148 e 159 do Código Penal), se o agente foi impelido por motivação 
política ou quando praticado em razão da função pública exercida 
pela vítima; 
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II – formação de cartel (art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990 > Lei 12.529/11); e 

III – relativas à violação a direitos humanos, que a República 
Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência 
de tratados internacionais de que seja parte; e 

IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e 
valores, transportadas em operação interestadual ou 
internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou 
bando em mais de um Estado da Federação... 
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V - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto 
destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela 
internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, 
adulterado ou alterado (art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal). (Incluído pela Lei nº 12.894, 
de 2013) 

Parágrafo único. Atendidos os pressupostos do caput [repercussão 
interestadual ou internacional, exigindo repressão uniforme], o 
Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros 
casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada 
pelo Ministro de Estado da Justiça. 
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Objeto e finalidade 

 

 

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. 


