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Noções gerais 

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. 



Noções gerais 

. Objeto: notícia-crime 

. Apuração de elementos informativos: provas? A questão do valor 
probatório (posterior análise) 

. A justa causa para a ação penal (fumus comissi delicti) 

. O inquérito busca a certeza sobre o fato? Qual o grau de cognição? 

- Orientação prevalente: prova do crime (certeza) + indícios de autoria 
(probabilidade, versossimilhança) 

- Aury Lopes Jr.: limitação qualitativa (horizontal [probatória] e vertical 
[direito]) > investigação sumária > o aprofundamento probatório se dá 
sob contraditório judicial (processo) 

. Identificação de fontes de prova (PL 8.045/10, art. 8º) 



Noções gerais 

Destinatários 

 

 

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 sua característica endoprocedimental 

. Destinatários: 

- Titular da ação penal: Ministério Público ou ofendido 
(destinatários “imediatos”) 

> Opinio delicti: processo ou não processo 

- Juiz (destinatário “mediato”): 

- Admissibilidade da denúncia (justa causa) 

- Decretação de medidas cautelares (exame das razões 
cautelares > periculum libertatis ou periculum in mora) 

 


