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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 

 



Características 

> Procedimento indisponível 

CPP, art. 17 - A autoridade policial não poderá mandar arquivar 
autos de inquérito. 

. Investigação converge para a entrega de conteúdo informativo 
para o titular da ação penal > opinio delicti 

. Não cabe à autoridade policial a formulação de determinados juízos 
de valor a respeito do material colhido (ex.: legítima defesa) 

. Note-se, contudo, crescente exigência de fundamentação na 
atuação da autoridade policial (Lei 11.343/06, Lei 12.830/13 
etc.) 



Características 

. Paulo Rangel: inquérito é “unidirecional” 

> Não esquecer do papel do IP para determinadas decisões 
judiciais (medidas cautelares, juízo de admissibilidade da ação) 

 



Características 

> Procedimento dispensável 

. A ação penal e a exigência de justa causa (inquérito como filtro) 

. O CPP e as diferentes possibilidades de obtenção dos elementos 
informativos (materialidade e autoria): 

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

Art. 12.  O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, 
sempre que servir de base a uma ou outra. 

 



Características 

Art. 27.  Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do 
Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, 
fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e 
indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. 

Art. 39. [...] § 5º O órgão do Ministério Público dispensará o 
inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o 
habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a 
denúncia no prazo de quinze dias. 

Inquéritos extrapoliciais (não policiais) – exemplos: 

> Inquéritos parlamentares (Comissões Parlamentares de Inquérito) 

> Inquéritos policiais militares (Código de Processo Penal Militar) 

 



Características 

> Inquéritos civis (art. 8°, § 1º, da Lei 7.347/85) 

> Crimes praticados por magistrados ou promotores (chefia das 
respectivas instituições, conforme art. 33, parágrafo único da LC 
35/79 e art. 41, parágrafo único da Lei 8.625/93) 

> Autoridades com foro por prerrogativa de função > orientação 
prevalente: investigação perante o tribunal competente para 
processar e julgar (QO no Inq 2411) 

> Investigação por particulares (ex.: “jornalismo investigativo”) 

> Outros exemplos: BACEN, COAF (Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - Ministério da Fazenda), Corregedorias, 
comissões de sindicância da administração em geral 

 



Características 

Questões em destaque (análise posterior): 

> Investigação (direta) pelo Ministério Público (“PIC”) 

> Investigação defensiva 


