
Pode ser observado que em tempos atuais, nos concursos para Delegado 
de Polícia, vivemos uma verdadeira “Era do Protagonismo das Peças Práticas”, 
ou seja, cada vez mais estas estão sendo cobradas em primeira fase e, de forma 
mais recorrente, atribui-se pontuação expressiva a essa etapa (vide os seguintes 
concursos: DPF 2013, DPF 2018, PC/RR 2018, PC/PA 2020, PC/RN 2020 e 
DPF 2021, entre outros).

É importante entender que esta é, de fato, uma tendência aos próximos 
concursos para Delegado de Polícia por, pelo menos, dois motivos relevantes 
que geram economia de recursos públicos: 

1. quando se exige do candidato conhecimento prévio acerca de atos de 
ofício da própria carreira, a polícia tem menos necessidade de investir 
em capacitação profissional e, também, reduz-se a possibilidade de 
cometimento de erros no exercício do mister; 

2. exigir a peça prática com protagonismo afasta candidatos que estu-
dam para demais carreiras jurídicas (e as tem como objetivo) e logo 
deixam a carreira de Delegado, gerando uma lacuna que deverá ser 
sanada com nova e dispendiosa capacitação

Nesse sentido, o objetivo desta obra é elucidar como o candidato deverá 
atuar na fase subjetiva das provas concursais para o cargo de Delegado de Polícia, 
essencialmente nos exames em que são cobrados conhecimentos a respeito das 
peças práticas profissionais elaboradas diariamente pelos referidos profissionais. 

Logicamente, também se destina ao auxílio daqueles que já exercem a 
profissão e buscam atualizar-se ou mesmo ter à mão um roteiro objetivo de como 
confeccionar as peças mais comuns na atividade policial cotidiana. 

Ao longo dos anos de magistério, percebemos que os concurseiros muitas 
vezes enfrentam mais dificuldades na contextualização e no encaixe do direito 
processual envolvido às peças práticas do que propriamente na sua confecção, 
motivo pelo qual optamos por tratar do arcabouço teórico mínimo a respeito do 
tema “instituições policiais e investigações preliminares”, trabalho desenvolvido 
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na primeira parte desta obra. Busca-se, assim, conferir segurança ao candidato com uma 
visão ampla da atuação do Delegado de Polícia na fase investigatória. 

No mesmo sentido, antes de cada um dos temas tratados, elaboramos um quadro 
doutrinário geral e correlacionado com a peça prática respectiva. Dessa forma, almeja-se 
esclarecer temas que estão intimamente ligados com o objeto de atuação do Delegado 
de Polícia. 

Destarte, o presente trabalho será estruturado em três partes: 

 » Parte 1 – Arcabouço Teórico Mínimo, na qual trataremos das instituições policiais 
e investigação preliminar. 

 » Parte 2 – Peças Práticas Internas1, na qual estudaremos das peças práticas que 
tramitam internamente nas instituições policiais, a exemplo de despachos, portarias, 
autos etc. 

 » Parte 3 – Peças Práticas Externas, na qual trabalharemos as medidas que se su-
jeitam à cláusula de reserva jurisdicional. Neste ponto, estudaremos as diversas 
representações: por prisão preventiva, temporária, busca e apreensão, interceptação 
telefônica e diversas outras, além do relatório final.

Prontos? 

Sejam bem-vindos a essa caminhada!

1  Ao leitor que possui sólida base processual, sugerimos iniciar a partir desta parte a leitura da obra.



PARTE 1 - ARCABOUÇO 

TEÓRICO MÍNIMO





1. CONCEITOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE POLICIAL

1.1 POLÍCIA E ATIVIDADE POLICIAL
Originariamente, o termo “polícia” era utilizado como sinônimo ao exercício daque-

las atribuições indispensáveis para o controle e fiscalização da atividade social, especifi-
camente da Cidade-Estado. Etimologicamente, faz referência ao termo polis (do grego 
“cidade”, em uma abordagem, porém mais próxima dos atributos do Estado) e civitas 
(concernente ao latim em que se estabelecia a delimitação daqueles que eram nascidos na 
cidade de Roma, em um enfoque fundamentalmente político), passando por alterações 
de sentido, conjuntamente com aquelas enfrentadas pelo Estado (GOMES, 2015). 

A atividade policial decorre da supremacia estatal frente ao particular, essencial-
mente na função de limitar o exercício de atividades particulares que possam de alguma 
forma ofender os interesses da coletividade. Nesse sentido, o Estado limita atividades 
particulares em prol do interesse público e coletivo. Define-se, assim, o termo polícia, 
sob a perspectiva da atividade exercida, como o exercício da função policial limitativa 
de atividades particulares em prol da coletividade. 

O termo polícia pode ainda ser utilizado para definir as instituições policiais. 
Nessa senda, será designada como órgão estatal incumbido de desempenhar a atividade 
fiscalizatória, investigatória e limitativa; assume a função precípua de salvaguarda da 
ordem pública, da segurança pessoal, da propriedade e de assegurar os direitos individuais.

Ainda em uma análise conceitual, o termo polícia (atividade) pode ser analisado 
sob dois enfoques distintos: 

a. Polícia Administrativa. 

b. Polícia Judiciária. 

A polícia administrativa possui função preventiva, atuando essencialmente sobre 
atividades, bens e direitos e somente indiretamente incidente sobre pessoas. Trata-se de 
atividade que se inicia e se encerra no âmbito da atividade administrativa. Essa atividade 
se desempenha antes da configuração da infração de natureza penal, buscando justamente 
evitar que ela ocorra. 

Já a função de polícia judiciária é exercida de forma repressiva, desenvolvendo-se 
essencialmente na apuração de ilícitos criminais. Desenvolve atividade auxiliar do Poder 
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Judiciário, buscando angariar elementos informativos aptos a desencadear de forma regular 
toda persecução penal, além de ser incumbida de cumprir as determinações emanadas 
pelo Poder Judiciário. 

A polícia judiciária, diz Faustin Hélie (apud MENDES, 1920, p. 275): 
É o olho da Justiça; é preciso que seu olhar se estenda por toda a parte, que seus meios de 
atividade, como uma vasta rede, cubram o território, a f im de que, como a sentinela, 
possa dar o alarma e advertir o juiz; é preciso que seus agentes, sempre prontos aos 
primeiros ruídos, recolham os primeiros indícios dos fatos puníveis, possam transpor-
tar-se, visitar os lugares, descobrir os vestígios; designar as testemunhas e transmitir 
à autoridade competente todos os esclarecimentos que possam servir de elementos para 
a instrução ou formação da culpa; ela edif ica um processo preparatório do processo 
judiciário; e, por isso, muitas vezes, é preciso que, esperando a intervenção do juiz, 
ela possa tomar as medidas provisórias que exigirem as circunstâncias.

As polícias judiciárias atuam na obtenção de elementos informativos (fase pré-
-processual) ou mesmo na obtenção de provas (fase processual), apresentando-se como 
essencial a sua atuação pós ilícito criminal. As informações produzidas – cujo objetivo 
é a revelação da melhor verdade possível2 – possuem como destinatários imediatos as 
agentes responsáveis pela formulação da acusação (Ministério Público ou querelante) 
e, mediatamente, o próprio órgão jurisdicional que irá valorar os referidos elementos 
quando do julgamento da lide penal. 

As funções de polícia judiciária normalmente são desempenhadas por instituições 
policiais investigativas: Polícia Civil, no âmbito dos Estados e da Polícia Federal, no âm-
bito Federal. Logicamente, deve-se ressaltar que instituições militares possuem atividade 
investigativa quando da apuração de ilícitos de natureza penal militar (crimes militares). 

A polícia administrativa, de outro modo, é representada por organismos administra-
tivos de caráter mais fiscalizador e amplo, direcionada à disciplina de atividades executadas 
por indivíduos. Conforme estatui Maria Sylvia Di Pietro, “a linha de diferenciação está na 
ocorrência ou não de ilícito penal. Com efeito, quando atua na área do ilícito puramente 
administrativo (preventiva ou repressivamente), a polícia é administrativa. Quando o ilícito 
penal é praticado, é a polícia judiciária que age” (DI PIETRO, 2015, p. 118).

Ambas as atividades (função policial administrativa e judiciária) atuam, em regra, 
de forma autônoma, ou seja, não dependem de intervenção do Poder Judiciário. Veja, 
por exemplo, que não é necessária ordem ou autorização judicial para que policiais mili-
tares realizem rondas em determinadas localidades, buscando evitar a prática de ilícitos 
de natureza criminal. No mesmo sentido, não é necessário que o Delegado de Polícia, 
no âmbito de inquérito policial, represente por ordem judicial para ouvir testemunhas, 
requisitar perícias e outras atividades investigativas. 

Contudo, em determinadas situações, essencialmente quando o exercício da inves-
tigação esbarra em direitos e garantias fundamentais, as atividades desempenhadas no 
2  Ou verdade aproximada, como afirma o professor Eliomar Pereira (2010, p. 119).



COnCEITOs EssEnCIAIs à ATIvIDADE POLICIAL 27

âmbito da função policial se submetem ao que se convencionou chamar de cláusula de 
reserva jurisdicional.

Assim, quando a investigação, mesmo que por via indireta, restringir prerrogativas 
constitucionais ou mesmo flexibilizá-las, conforme mandamento legal, será indispensável 
autorização judicial nesse sentido. São as chamadas diligências investigativas judicial-
mente condicionadas. Vejamos alguns exemplos: 

a. busca e apreensão (flexibilização à inviolabilidade de domicílio);

b. interceptação telefônica (flexibilização ao sigilo das comunicações telefônicas);

c. prisões cautelares – prisão preventiva ou temporária (flexibilização à invio-
labilidade do direito de locomoção).

Este ponto será muito importante para fins de diferenciação das peças práticas 
internas e externas, respectivamente localizadas nas partes 2 e 3 deste livro.

Como vimos a atividade policial (investigativa ou judiciária), em regra, desenvolve-se 
de forma autônoma, sem intervenção do Poder Judiciário, salvo naquelas hipóteses em 
que se exige autorização judicial para a prática do ato. Assim, não é necessária autorização 
judicial para que seja, por exemplo, instaurado inquérito policial. 

A Lei nº 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime, institui a figura do 
juiz de garantias, órgão jurisdicional responsável, em regra, pelo controle de toda a fase 
pré-processual. 

Desse modo, não se exige autorização judicial para o desempenho de atividades 
ordinárias da investigação, salvo com relação àquelas que se sujeitam à cláusula de reserva 
jurisdicional. Contudo, a Lei nº 13.964/2019 estabeleceu um dever de comunicação ao 
magistrado, quando da instauração de inquéritos policiais. Vejamos: 

Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investi-
gação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido 
reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente: 
[...]
IV – ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal.

Assim, de acordo com a legislação, o Delegado de Polícia Civil ou Federal, ao 
instaurar o inquérito policial, deverá proceder à comunicação do juiz de garantias nos 
termos do art. 3º-B, IV, CPP. 

Poderia haver dúvida, caso a peça fosse uma portaria, acerca da necessidade de 
constar dentre as determinações a comunicação da instauração ao juiz de garantias. A 
resposta, ao menos por enquanto, é não.

Observe que o ministro Luiz Fux, no âmbito do ADI nº 6.298/DF, suspendeu, 
em caráter cautelar, a eficácia de diversos dispositivos legais introduzidos pela Lei  
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nº 13.964/2010, entre eles inclui-se o art. 3º-B, CPP/41, citado anteriormente. Vejamos 
as razões invocadas: 

Decisão de suspensão da eficácia do dispositivo
1. A jurisdição constitucional, como atividade típica deste Supremo Tribunal 

Federal, diferencia-se sobremaneira das funções legislativa e executiva, espe-
cialmente em relação ao seu escopo e aos seus limites institucionais. Ao con-
trário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo 
Tribunal Federal realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou 
ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, 
compete a este Tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, 
invariavelmente sob a perspectiva da Carta da 1988. 

2. A medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade tem escopo reduzido, 
sob pena de prejudicar a deliberação a ser realizada posteriormente pelo Plená-
rio da corte. Consectariamente, salvo em hipóteses excepcionais, a medida cau-
telar deve ser reversível, não podendo produzir, ainda que despropositadamente, 
fato consumado que crie dificuldades de ordem prática para a implementação 
da futura decisão de mérito a ser adotada pelo Tribunal, qualquer que seja o 
teor. Fixadas essas premissas, impende esclarecer que foram propostas as ADI 
nº 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, cujo objeto de impugnação são os seguintes 
dispositivos: (a) Artigos 3º-A a 3º-F do Código de Processo Penal, na redação 
concedida pela Lei nº 13.964/2019 ( Juiz das garantias e normas correlatas):

 (a1) O juiz das garantias, embora formalmente concebido pela lei como norma 
processual geral, altera materialmente a divisão e a organização de serviços 
judiciários em nível tal que enseja completa reorganização da justiça criminal 
do país, de sorte que inafastável considerar que os artigos 3º-A a 3º-F consis-
tem preponderantemente em normas de organização judiciária, sobre as quais 
o Poder Judiciário tem iniciativa legislativa própria (art. 96 da Constituição);

 (a2) O juízo das garantias e sua implementação causam impacto financeiro 
relevante ao Poder Judiciário, especialmente com as necessárias reestruturações 
e redistribuições de recursos humanos e materiais, bem como com o incremento 
os sistemas processuais e das soluções de tecnologia da informação correlatas;

 (a3) A ausência de prévia dotação orçamentária para a instituição de gastos por 
parte da União e dos Estados viola diretamente o artigo 169 da Constituição 
e prejudica a autonomia financeira do Poder Judiciário, assegurada pelo artigo 
99 da Constituição; 
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Desse modo, é muito importante que o candidato conheça as disposições relativas 
ao juiz de garantias, contudo, ainda é mais importante que ele tenha conhecimento a 
respeito da suspensão da eficácia do dispositivo. Assim, devemos estar atentos ao deslinde 
do julgamento das referidas ADIs. 

Sustentamos que, enquanto o dispositivo estiver suspenso, não se deve determinar 
a comunicação da instauração de inquérito ao juiz, providência que, por enquanto, não 
encontra respaldo legal vigente. 

1.1.1 ÓRGÃOS POLICIAIS

As funções policiais (preventiva e repressiva) são desenvolvidas por diversos órgãos 
da estrutura do Estado Democrático de Direito. Observe ainda que, neste estudo, nos 
limitaremos às atividades de polícia relacionada a ilícitos de natureza criminal, a qual 
pode ser desenvolvida de modo preventivo/fiscalizatório ou repressivo. 

 (a4) Deveras, o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 95/2016, determina que “[a] 
proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de 
receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e 
financeiro”;

 (a5) É cediço em abalizados estudos comportamentais que, mercê de os seres 
humanos desenvolverem vieses em seus processos decisórios, isso por si só não 
autoriza a aplicação automática dessa premissa ao sistema de justiça criminal 
brasileiro, criando-se uma presunção generalizada de que qualquer juiz criminal 
do país tem tendências que favoreçam a acusação, nem permite inferir, a partir 
dessa ideia geral, que a estratégia institucional mais eficiente para minimizar 
eventuais vieses cognitivos de juízes criminais seja repartir as funções entre o 
juiz das garantias e o juiz da instrução; 

 (a6) A complexidade da matéria em análise reclama a reunião de melhores 
subsídios que indiquem, acima de qualquer dúvida razoável, os reais impactos 
do juízo das garantias para os diversos interesses tutelados pela Constituição 
Federal, incluídos o devido processo legal, a duração razoável do processo e a 
eficiência da justiça criminal; 

 (a7) Medida cautelar concedida, para suspensão da eficácia dos artigos 3º-A a 
3º-F do Código de Processo Penal (Inconstitucionalidades formal e material).


