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2.  INQUÉRITO POLICIAL
Vamos partir da ideia de que a persecução penal é ferra-

menta utilizada pelo Estado para materializar a aplicação da pena 
ao autor de um crime. Ela se compõe de duas fases distintas: uma 
administrativa e outra judicial. Vamos agora estudar essa fase ad-
ministrativa, chamada de inquérito policial.

2.1 Polícia Administrativa X 
Polícia Judiciária

Polícia administrativa
É chamada também de polícia ostensiva, pois manifesta a 

sua atuação por meio do uso de fardas e viaturas caracterizadas, 
para que, dessa forma, mostre à sociedade que está presente. A 
polícia administrativa não é responsável pela produção do inqué-
rito policial, pois ela atua visando prevenir o crime.

Ex.: Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferro-
viária Federal, Polícia Marítima (desempenhada pela PF).

Polícia judiciária
É polícia de Repressão, que atua após a prática do crime, 

pois é utopia acreditar que a existência da polícia administrativa 
(PM, por exemplo) é suficiente para impedir a criminalidade. Sua 
atuação é marcada pela realização de diligências que objetivam 
descobrir a autoria e a existência de um crime.

Características da Polícia Judiciária:
Direção: delegado de polícia de carreira (bacharel em direi-

to aprovado em concurso público).

Espécies: a polícia judiciária é dividida em Polícia Judiciária 
Estadual e Federal.

Polícia 
Judiciária

Nível Estadual Polícia Civil

Nível Federal Polícia 
Federal

2.2 Conceito de Inquérito Policial
Inquérito policial é um procedimento administrativo inquisi-

tivo, anterior ao processo, presidido pela autoridade policial (dele-
gado de polícia) que conduz diligências, as quais objetivam apurar 
a autoria (responsável pelo crime) e a materialidade (existência) 
da infração penal. Essas informações colhidas no inquérito policial 
(indícios de autoria e materialidade do crime) serão disponibiliza-
das ao titular da ação penal para que este possa promover o pro-
cesso judicial, que é a 2ª fase da persecução penal. Mas fiquemos 
ainda com o inquérito.

Finalidade 
Informar o titular da ação penal sobre o resultado da investi-

gação, colaborando na formação da sua opinião quanto à existên-
cia e à autoria de determinado crime.

Natureza jurídica
Procedimento administrativo inquisitivo

Procedimento
Não pode ser confundido com processo, pois as regras são 

outras; é comum as provas de concursos falarem que o inquérito 
policial é um PROCESSO, o que está errado.

Administrativo
O inquérito policial é um procedimento administrativo, por-

que é realizado pela polícia judiciária, que é um órgão do poder exe-
cutivo, a qual tem a função de administrar a coisa pública. Apesar do 
nome polícia judiciária, ela não é subordinada ao poder judiciário e 
sim ao poder executivo, haja vista o delegado de polícia ser subor-
dinado ao secretário de segurança pública e este ser submisso ao 
governador do Estado, responsável pela administração pública.

Destinatário do ip
Como o principal fim do IP é subsidiar a opinio delicti, o des-

tinatário imediato é o titular da ação penal, vale dizer, o MP (nos cri-
mes de ação penal pública), ou o ofendido (nos casos de ação penal 
privada). Como de praxe, o procedimento de envio do relatório pro-
duzido como resultado da investigação criminal passa pelas mãos 
da autoridade judiciária, para que, em alguns casos, possa atender 
a alguma medida cautelar. No entanto, não é o juiz quem determina 
se haverá ou não oferecimento da denúncia, por isso tal autoridade 
funciona como destinatário mediato do IP. 

Destinatário

Imediato Titular da Ação 
(MP ou Ofendido)

Mediato Juiz

2.3 Atribuição
É a delimitação legal do poder conferido à autoridade poli-

cial para investigar crimes. Por essas regras, saberemos se a inves-
tigação é de competência da polícia federal ou estadual e de qual 
delegacia ou comarca. As regras são as seguintes:

Territorial
Regra Geral: teoria do resultado.

A atribuição é definida pela circunscrição (delimitação ter-
ritorial da atuação daquela delegacia) da Consumação do crime.

Exceção: teoria da atividade.
A atribuição é definida pela circunscrição da Prática dos 

Atos Executórios. 

Essa regra é aplicada nos seguintes casos:

 ˃ Crimes tentados

 ˃ Homicídio doloso e culposo (STJ)

Apesar de o homicídio doloso ser um crime que tem resulta-
do, o STJ decidiu que as investigações referentes a tal fato devem 
ser realizadas pela polícia com circunscrição no local da prática dos 
atos executórios, pois assim se garante uma colheita de provas 
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mais eficiente e também pode ser dada uma resposta mais satisfa-
tória à sociedade lesada. 

Ex.: Uma pessoa dispara uma arma de fogo com a intenção 
de matar outra em uma pequena cidade do interior do país 
e o disparo não mata imediatamente a vítima, que é levada 
para o pronto socorro de uma cidade vizinha maior e lá ocor-
re o óbito. Se fosse adotada a teoria do resultado, toda a in-
vestigação ficaria por conta da polícia do local onde a vítima 
morreu, mas adota-se a teoria da atividade e a investigação é 
realizada pela polícia do local da prática dos atos executórios.

Material
A atribuição é definida pela natureza do crime, com a atuação 

de uma delegacia especializada em determinado tipo de delito.

Essa regra é subsidiária à territorial, pois, em regra, temos 
que descobrir a atribuição territorial e, se no local do crime tiver 
uma delegacia especializada, ela assumirá a investigação.

Ex.: Delegacias especializadas: Delegacia Antissequestro, De-
legacia de Repressão a Roubos e Assaltos, Delegacia da Mulher, 
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, dentre outras.

Por meio da aplicação das normas de atribuição material, 
nós teremos a definição da investigação realizada pela polícia civil 
(âmbito estadual) e polícia federal (âmbito federal).

2.4 Características do Inquérito Policial

Inquisitivo
Assunto comum de ser cobrado em concurso público. No in-

quérito policial não há partes, acusação e defesa; temos somente o 
delegado de polícia investigando um crime e, consequentemente, 
um suspeito.Nele não há contraditório nem ampla-defesa.

Realmente, a investigação não observa o contraditório, pois 
a polícia não tem a obrigação de avisar um suspeito que o está in-
vestigando; e não há ampla-defesa, porque o inquérito não pode, 
em regra, fundamentar uma sentença condenatória, tendo o sus-
peito possibilidade de se defender durante o processo.

Atenção à redação do Art. 5º, LV da CF:
Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Como na fase da investigação não existe nenhuma acusa-
ção e nem partes, não há que se falar em contraditório e ampla de-
fesa, pois o direito constitucional previsto no Art. 5º inciso LV da CF 
é válido para as partes de um processo. Além do inquérito policial 
não ter partes, é um procedimento e não um processo, conforme 
descrito na Constituição Federal.

Escrito
Todas as diligências realizadas no curso de um inquérito 

policial devem ser passadas a termo (escritas), para que seja fa-
cilitada a troca de informações entre os órgãos responsáveis pela 
persecução penal.

O delegado de polícia tem a faculdade de filmar ou gravar 
diligências realizadas, mas isso não afasta a obrigação de trans-
crever todas por escrito.

Art. 405, § 1º, CPP. Sempre que possível, o registro dos depoi-
mentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será 
feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenoti-
pia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a 
obter maior fidelidade das informações.

Sendo assim, é possível que o delegado, havendo meios, 
documente os atos do IP através das formas de tecnologia existen-
tes, inclusive captação de som e imagem.

Discricionário
Discricionariedade é a liberdade dentro da lei (esta determi-

na ou autoriza a atuação do Estado). Assim sendo, o delegado tem 
liberdade na adoção e condução das diligências adotadas no curso 
de um inquérito policial.

O Art. 6º do CPP traz um rol de possíveis procedimentos que 
podem ser adotados pela polícia na condução de um inquérito; ele não 
é taxativo, pois a polícia pode adotar qualquer uma daquelas diligên-
cias na ordem que entender melhor, ou seja, o rol é exemplificativo.

Não podemos entender discricionariedade como uma fa-
culdade do delegado de iniciar ou não uma investigação, porque, 
conforme veremos adiante, em alguns casos a investigação é obri-
gatória. A discricionariedade se refere ao fato de o delegado, sen-
do obrigado ou não a investigar, poder adotar as diligências que 
considere convenientes para a solução do crime, desde que esteja 
prevista tal diligência na lei.

Explica essa regra o fato de que cada crime é um aconteci-
mento único no mundo e, sendo assim, a solução deles não tem uma 
receita certa, devendo a autoridade policial saber utilizar, dentre os 
meios disponíveis, aqueles adequados à solução do caso.

Sigiloso
Não aplicamos o princípio da publicidade ao inquérito po-

licial, pois as investigações são sigilosas. Se a polícia anuncia em 
veículo de informação oficial, e ainda na mídia convencional, que 
tenciona iniciar uma investigação a determinado contrabandista 
(que deveria se preparar para isso), este poderia prejudicar todo o 
sucesso da averiguação.

Compete ao delegado zelar pelo sigilo do inquérito policial, 
pois ele é a autoridade responsável pela condução.

Finalidade do sigilo
O sigilo do inquérito policial tem a finalidade de preservar a 

imagem do suspeito e, ainda, garantir a eficiência das investigações.

Classificação do sigilo
Sigilo Externo: destinado aos terceiros desinteressados e a 

imprensa.

Sigilo Interno: destinado aos interessados no processo.

O sigilo do inquérito policial não atinge o juiz, o Ministério 
Público e o advogado do suspeito.



INQUÉRITO POLICIAL

428

Não atinge o acesso aos 
autos da investigação

Ferramentas para combater o 
arbítrio

- Mandado de segurança
- Reclamação ao supremo

- Art. 7º inc, XIV da Lei nº 
8.906/94 - Estatuto OAB
- Súmula Vinculante 

nº 14

Promotor

Juiz

Advogado

Art. 7º, XIV, Estatuto da OAB. São direitos do advogado: exa-
minar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, 
autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, 
ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e to-
mar apontamentos.
Súmula Vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do 
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 
documentados em procedimento investigatório realizado por 
órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao 
exercício do direito de defesa.

É comum, em questões de concurso público, perguntar sobre 
esse tema, e as questões geralmente falam que o sigilo do inquérito 
se estende ao advogado, podendo o delegado negar a ele o acesso 
aos autos do inquérito policial. É evidente que se trata de questão 
errada, uma vez que ao advogado e, para acabar de vez com a dúvi-
da, o STF editou a Súmula Vinculante 14. Sendo assim, o advogado 
pode se valer de duas ferramentas, caso algum delegado viole o seu 
direito de acesso aos autos de inquérito: um mandado de seguran-
ça ou uma reclamação ao supremo, que é a ferramenta eficaz para 
combater o desrespeito a uma súmula vinculante.

É importante saber que o advogado somente tem acesso 
aos autos do inquérito policial referente às investigações já con-
cluídas e passadas a termo, ele não deve e não pode ter acesso às 
investigações em andamento, sendo tal acesso disponibilizado ao 
advogado após o término da diligência.

Ex.: Se um advogado, ao ter acesso aos autos do inquérito 
policial, ficar sabendo que a polícia está fazendo uma inter-
ceptação telefônica das conversas de seu cliente e estiver mal 
intencionado, irá informar o seu cliente e prejudicar todo o 
sucesso das investigações.

Apesar do inquérito policial ser sigiloso, o delegado, quando 
achar conveniente, pode quebrar o sigilo, prestando informações 
à imprensa, tais como: diligências que serão realizadas, divulgar o 
retrato de um suspeito, etc.

 ˃ Decretação do segredo de justiça (preservar a 
imagem da vítima)

Como acabamos de ver, o delegado pode, em alguns casos, 
quando achar conveniente, divulgar informações à imprensa. Para 
evitar tal conduta, visando especificamente a proteger a imagem da 
vítima ou do acusado, o juiz pode decretar o segredo de justiça da 
investigação; então as informações não poderão vazar. Mas, nesse 
caso, é mantido o acesso aos autos pelo juiz, MP e advogados.

Indisponível
Toda investigação iniciada deve ser concluída e encaminha-

da ao juízo competente, ou seja, o delegado não pode desistir de 
uma investigação iniciada.

 ˃ O delegado não pode arquivar o inquérito policial
Questões de prova envolvendo esse tema também são fre-

quentes e a dica é a seguinte: o delegado nunca pode arquivar o 
inquérito, independente do motivo trazido; essa regra é absoluta. 
Quanto ao arquivamento do inquérito, estudaremos logo adiante, 
mas é bom saber: “o delegado não pode, nunca, arquivar um in-
quérito policial”. Vale a pena ser redundante aqui.

Dispensável
O inquérito visa coletar indícios de autoria e materialidade 

do crime para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. 
Assim sendo, se ele tiver esses indícios colhidos por outros meios, 
como por um inquérito não policial, o inquérito policial se torna 
dispensável.

Assim, pode ser promovido um processo sem que seja rea-
lizado um inquérito policial. Aproveitando o tópico, vamos falar de 
outras espécies de inquérito.

Inquéritos extra-policiais ou não policiais: são aqueles 
presididos por outras autoridades e não pelo do delegado de polí-
cia (Art. 4º do CPP).

Inquéritos parlamentares (CPI): presidido por parlamentares.

Inquéritos policiais militares: presididos por oficiais de car-
reira, visa à apuração das infrações militares.

Inquéritos presididos pelo promotor (MP): não é possível 
a presidência do IP por membro do MP, haja vista este ter o poder 
de requisitar a abertura de inquérito, a realização de diligências, 
bem como fiscalizar a atuação da polícia judiciária.

O STF trouxe, em recente decisão, a possibilidade do promo-
tor presidir investigação criminal, porém, esta não deve ser confun-
dida com a realizada a cargo da polícia. A investigação realizada sob 
a presidência do membro do MP conviverá harmonicamente com a 
realizada pela polícia, assim como as demais formas de inquérito.

Devemos observar também o teor da Súmula 234 do STJ: 
A participação de membro do Ministério Público na fase inves-
tigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição 
para o oferecimento da denúncia.

Ressaltamos mais uma vez que o promotor não pode presi-
dir um inquérito policial. É questão comum no mundo do concurso 
público e a resposta é negativa, pois somente o delegado de polí-
cia, e mais ninguém, preside o inquérito policial. Além disso, aque-
le pode presidir a sua própria investigação, que não se confunde 
com a policial.

Oficialidade
A realização do inquérito policial é atribuição de um órgão 

oficial do Estado (Polícia Judiciária).

Oficiosidade
Na maioria dos casos (crimes de ação penal pública incondi-

cionada), a polícia judiciária é obrigada a investigar, independente 


