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Características 

> Observação: o sigilo das investigações na Lei 12.850/13: 

Art. 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade 
judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das 
diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do 
representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito 
ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de 
autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em 
andamento. 

Parágrafo único.  Determinado o depoimento do investigado, seu defensor 
terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como 
sigilosos, no prazo mínimo de 3 (três) dias que antecedem ao ato, 
podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela 
investigação. 

 



Características 

> Procedimento escrito (formal) 

. Procedimentos inquisitoriais: sigilo e escritura 

CPP, art. 9º - Todas as peças do inquérito policial serão, num só 
processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, 
rubricadas pela autoridade. 

. Documentação e tradição cartorial: expectativa de fidelidade e 
perpetuação dos atos 

. Fornecimento de elementos ao titular da ação (contato indireto) > 
déficit de oralidade e imediatidade na fase pré-processual 

. Investigação documentada a inserida nos autos do processo (CPP, art. 
12): efeitos “colaterais” na formação do convencimento judicial? 

 



Características 

. Outras formas de documentação... 

CPP, art. 405, § 1º -  Sempre que possível, o registro dos 
depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será 
feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, 
digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter 
maior fidelidade das informações. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 
2008). 

Novo CPP (PL 8.045/10), art. 29, § 1º - O registro do interrogatório 
do investigado, das declarações da vítima e dos depoimentos das 
testemunhas poderá ser feito por escrito ou mediante gravação de 
áudio ou filmagem, com o fim de obter maior fidelidade das 
informações prestadas. 

 



Características 

> Procedimento oficial 

CR/88, art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: I - polícia federal; [...] IV - polícias civis [...]; 

Lei 12.830/13, art. 2º - As funções de polícia judiciária e a apuração de 
infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza 
jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. 

§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a 
condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou 
outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração 
das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. 



Características 

> Procedimento oficioso 

. Em caso de ação penal pública incondicionada, a investigação deve 
ser deflagrada de ofício, dispensando autorização 

CPP, art. 5º - Nos crimes de ação pública [incondicionada] o 
inquérito policial será iniciado: I - de ofício; 

. Não incidência: 

> Crimes de ação publica condicionada (CPP, art. 5º, § 4º) 

> Crimes de ação privada (CPP, art. 5º, § 5º) 

 

 



Características 

> Procedimento discricionário 

. Adaptabilidade da investigação à realidade do fato 

. Discricionariedade ≠ arbitrariedade 

. Sistema de investigação policial > inexistência de sequenciamento 
procedimental obrigatório > delegado elege se adota determinadas 
diligências, quais adota e quando as determina 

. CPP, arts. 6º e 7º: depoimentos, documentos, apreensões, perícias, 
reconhecimento, entre outras diligências 

. Lei 12.830/13, art. 2º, § 2º - Durante a investigação criminal, cabe ao 
delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e 
dados que interessem à apuração dos fatos. 


