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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. 



Características 

. Possibilidade de requerimento de diligências (ofendido, suspeito) 

Art. 14.  O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado 
poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a 
juízo da autoridade. 

. Recurso contra decisão denegatória? Emprego de analogia (CPP, 
art. 5º, § 2º) 

> Delegado-Geral ou Secretário de Segurança Pública 

> Superintendente Regional da Polícia Federal 

A discricionariedade e seus limites 

. Exame de corpo de delito (CPP, arts. 158 e 167) 



Características 

- Requisição de diligências (CPP, art. 13, II) 

> Juiz (?) 

. CPP, art. 13, II e art. 156, I 

. Poderes investigatórios do juiz? 

. Papel do juiz no sistema acusatório e no modelo de investigação 
policial 

. Cordero e o “estilo inquisitivo”: primado das hipóteses sobre os fatos e 
quadros mentais paranoicos 

. Crítica doutrinária: Eugênio Pacelli, Fauzi Hassan, Aury Lopes Jr. 

. STF, ADI 1.570 (Lei 9.034/95) 



Características 

- Requisição de diligências (CPP, art. 13, II) 

> Ministério Público 

. O poder requisitório do Ministério Público na CR/88, art. 129 - São 
funções institucionais do Ministério Público: [...] VIII - requisitar 
diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados 
os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 

. Decorrência de exercício de prerrogativa, e não de hierarquia funcional 

. Negativa de cumprimento? 

. Exigência de fundamentação (possível a negativa, com comunicação à 
chefia do MP ou órgãos correcionais) 



Características 

. Negativa de cumprimento, diante de juízo de conveniência? 

. Dispositivo vetado na Lei 12.830/13: 

Art. 2º, § 3º O delegado de polícia conduzirá a investigação criminal de 
acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico, com isenção e 
imparcialidade. 

. Razões de veto: harmonizar atribuições constitucionais outorgadas aos 
diferentes órgãos (evitar conflitos) 

. Discricionariedade segue existindo, ainda que limitada (submissão às 
requisições) 

. “Isenção” e “imparcialidade”: fundamentação constitucional 

 


